Mestrado

Ciências
Empresariais
em

Open minds
for a better world

Localizado no centro de Lisboa, o
ISEG tem uma longa tradição e
experiência no ensino da Gestão. O
MESTRADO EM CIÊNCIAS
EMPRESARIAIS tem como principal
objetivo incrementar de forma eficaz
as competências em gestão de todos
os que o frequentam. É, assim, um
poderoso instrumento de
desenvolvimento de competências
aplicadas ao exercício da gestão, em
grandes, médias e pequenas
organizações.

8 razões para escolher
o Mestrado em

Ciências
Empresariais

“Este mestrado permitiu-me
adquirir novos conhecimentos
numa área complementar à minha
formação em Engenharia. Destaco o
rigor e profissionalismo do corpo docente
e a partilha de conhecimentos. Como
gestor de um departamento comercial
este mestrado foi fundamental para lidar
com os desafios e exigências das minhas
funções.”

RICARDO PEDROSA

@ISEG Lisbon

Area Manager
Watercare
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É um mestrado reconhecido
pela excelência de ensino e
rigor científico, que aposta no
desenvolvimento do saber,
das competências e da
responsabilidade cívica dos
seus alunos.

Neste mestrado
selecionamos candidatos
dispostos a assumir riscos,
entrando num programa
intenso e exigente, realizado
numa escola portuguesa com
grande tradição e prestígio,
que olha para o futuro com o
otimismo dos que se acham
capazes de o construir
melhor.

Os alunos são provenientes
de diferentes países,
instituições de ensino e
graduações de base, o que
promove a diversidade e
alarga a network individual.
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As competências que o
mestrando adquire potenciam,
consideravelmente, a
empregabilidade conferida
pela licenciatura e, aos já
empregados, proporciona o
acesso a um conjunto alargado
de referenciais atualizados
que são úteis nas decisões
operacionais e estratégicas da
organização.
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Este curso ajuda a
desenvolver uma cultura de
exigência, rigor e qualidade,
tornando-se um fator
diferenciador e de criação e
consolidação de
conhecimentos.
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Os nossos alunos são
confrontados com desafios
diários para estimular o seu
esforço em trabalho de
equipa, recolha e análise de
informação, gestão do tempo,
capacidades de estudo e
apresentação, bem como
integração de conhecimento
de universos diferentes e
complementares.
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Este programa é uma
enriquecedora experiência
académica, que permite a
criação de uma visão
integrada e responsável da
empresa e da sociedade.

08
O corpo docente é experiente
e tem uma ligação estreita
entre a vertente académica e
a realidade empresarial.
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plan
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ano 1 · semestre 1

ano 1 · semestre 2

ano 2 · semestre 1

Análise de Investimentos

Casos em Gestão Estratégica

Análise de Dados em Gestão

Empreendedorismo

Contabilidade e Controlo de
Gestão

Metodologia de Investigação
em Gestão

Gestão Internacional

Optativa

Fiscalidade
Gestão da Qualidade e da
Cadeia de Abastecimento
Marketing

4
ano 2 · semestre 2
Trabalho Final de Mestrado
(Estágio/Projeto/Dissertação)

Gestão de Competências
Sistemas de Informação
Empresarial

Optativa

Competências Pessoais
Empresa e Gestão em Perspetiva
Histórica
Fundamentos da Negociação

Este mestrado é dirigido a licenciados em
qualquer área científica, preferencialmente que
não de gestão, ciências empresariais ou
económicas, que desempenhem funções de
gestão ou com potencial para assumir em breve
essas funções.

key
facts

Ética Empresarial
Tópicos de e-Learning e b-Learning
Práticas de Gestão para o
Desenvolvimento Sustentável

INÍCIO:
Setembro
HORÁRIO:
1º ano Diurno ou Pós-laboral
2º ano Pós-laboral
DURAÇÃO:
3 Semestres de Aulas
1 Semestre de Trabalho Final de Mestrado
LÍNGUA
Português
PROPINAS:
Alunos da UE: €7000
Aluno fora da UE: €9000
Coordenadores:
Pedro Verga Matos
Paulo Lopes Henriques
Carla Curado
RANKING:

Ranked nº64 in the world
Top 100 Best Masters in
Entrepreneurship Global Ranking

10 razões para
estudar no ISEG
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O ISEG faz parte da
Universidade de Lisboa, uma
universidade líder de acordo
com o ranking de Xangai
(ARWU).

O ISEG pertence ao UNITE! University Network for
Innovation, Technology and
Engineering - uma rede que
visa promover a cooperação
entre instituições de ensino
superior na Europa.

O ISEG está localizado no
coração de Lisboa, uma
cidade europeia luminosa,
vibrante, multicultural e
cosmopolita.
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Os estudantes do ISEG têm
uma elevada taxa de
Empregabilidade.

O ISEG possui Centros de
Investigação de Alta
Qualidade.
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O ISEG está comprometido
com os United Nation's
Sustainable Development
Goals SDG’s para 2030.

Os estudantes do ISEG
beneficiam de um ambiente
Open Minded, com muitas
oportunidades de interagir
com os seus colegas e
professores.
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O ISEG possui uma grande e
diversificada rede de Alumni.

08
Os alunos e professores do
ISEG são regularmente
premiados, como por
exemplo, melhor Case Study,
melhor dissertação de
mestrado ou distinções em
projetos e concursos
internacionais.

Inscrições:
www.iseg.ulisboa.pt/cursos/cemp
masters@iseg.ulisboa.pt
(+351) 213 925 900
ISEG
Rua das Francesinhas
1200-675 Lisboa · Portugal

O ISEG é acreditado pela
AACSB, apenas 5% das
escolas de negócios do
mundo possuem esta
acreditação.

