Mestrado

em

Marketing

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 MARKETING
proporciona-lhe conhecimento
crítico para ajudar as empresas a
enfrentar os consideráveis desafios
atuais de marketing, através de um
currículo abrangente, integrado e
rigoroso, que combina os
fundamentos do marketing com os
desenvolvimentos mais recentes na
sua teoria e prática.

8 razões para escolher
o Mestrado em

Marketing

@ISEG Lisbon

“Considerei o mestrado em
Marketing no ISEG completo.
Agora concluído, sei que me permitiu
obter e consolidar um vasto
conhecimento sobre as várias áreas do
marketing. Disponibiliza-nos um
conjunto de capacidades, que serão
fundamentais para qualquer
oportunidade profissional, abrindo
inúmeras portas, seja em Portugal ou em
qualquer parte do mundo.
E se voltasse atrás? Sem dúvida que faria
exatamente as mesmas escolhas.”
VANESSA HIPÓLITO
Communication Specialist
Konica Minolta Business
Solutions Portugal
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Este mestrado forma
quadros de elevada
competência técnica na área
de marketing e com
conhecimentos sólidos em
diversas áreas de
especialização.

Este curso proporciona uma
primeira aproximação à
investigação científica na
área de marketing.

É um Mestrado de natureza
profissionalizante, tendo em
vista garantir que os
estudantes que concluam
este curso potenciem as suas
perspetivas de
empregabilidade e de carreira
futura.

05
A análise de dados em
laboratório tanto
quantitativa como
qualitativa, constitui fator
diferenciador no mercado de
trabalho.

06
A abordagem adotada integra
um misto de exposição com
estudo de casos, trabalho em
grupo e experiências práticas,
que visam reforçar o seu
domínio de teorias e modelos
na área de conhecimento de
marketing.

07
O corpo docente é experiente
e tem uma ligação estreita
entre a vertente académica e
a realidade empresarial.

04
Irá desenvolver capacidades
para compreender, selecionar
e aplicar métodos e técnicas
de marketing, assim como
aptidões de comunicação,
trabalho em equipa e
liderança.

08
Inserção na rede de graduados
do mestrado em marketing e
do ISEG que constituirá um
ativo ao longo de toda a sua
carreira profissional.
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ano 1 · semestre 1

ano 1 · semestre 2

ano 2 · semestre 1

Comportamento de Mercados
e Gestão de Marcas

Customer Relationship
Management

Análise Qualitativa de Dados
em Marketing

Comunicação Integrada de
Marketing

Marketing de Serviços

Análise Quantitativa de
Dados em Marketing

Estudos de Mercado
Finanças para Marketing
Optativa I ou Marketing
Estratégico*

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

Marketing Empresarial
Marketing Internacional
Optativa II ou Marketing
Operacional*

*Optativa I e II

A escolha de unidades curriculares
optativas só é possível para os alunos
que fizeram as unidades curriculares
de Marketing Estratégico e
Marketing Operacional do 1º ciclo. Os
casos de dúvida serão decididos pela
Comissão Científica e Pedagógica do
mestrado.

Metodologias de Investigação
Trabalho Final de Mestrado
(Projeto/Dissertação)

key
facts
INÍCIO:
Setembro
HORÁRIO:
Diurno no 1º ano
Pós-laboral no 2º ano
DURAÇÃO:
3 Semestres de Aulas
1 Semestre de Trabalho Final de Mestrado
LÍNGUA
Português
PROPINAS:
Alunos da UE: €6750
Aluno fora da UE: €8500
Coordenadores:
Margarida Duarte
João Mota
Helena Martins Gonçalves
RANKING:

Ranked nº46 in Western Europe
Top 200 Best Masters in Marketing
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.

05
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/mkt
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.

