
Eduniversal distingue mestrados
de cinco escolas portuguesas

Nova alcança a classificação mais alta, mas estão lá também a Católica-Lisborvo ISCTE, a Universidade de Lisboa e a do Porto.



AEduniversal

volta a distinguir de-

zenas de mestrados de cinco uni-
versidades portuguesas no seu

ranking anual 'Best Masters
2013/2014". A mais bem classifi-

cada é, mais uma vez, a Nova School of Business

and Economics, constando também da tabela a

Católica-Lisbon School of Business and Econo-

mics, o ISCTE, a Universidade do Porto e a Uni-
versidade Técnica, agora designada Universida-
de de Lisboa. No total, são 70 programas das uni-
versidades portuguesas que constam destas lis-

tas divididas em 30 áreas de formação.
A Nova SBE consegue colocar o seu mestra-

do em Economia no 7 o lugar na Europa, subin-
do em relação ao ano passado (20°) e conse-

guindo ainda posições cimeiras para pós-gra-
duações e especializações. Estas boas notícias

para a Nova SBE sucedem-se à conquista da

distinção máxima de cinco palmas da Eduni-
versal, em 2013, feito alcançado pela primeira
vez por uma escola portuguesa, que passou, as-

sim, a integrar a lista das 100 melhores busi-

ness schools do mundo.
O mestrado em Marketing da Católica-Lis-

bon SBE é o mais bem colocado desta escola,
no 14° lugar, entre outros que aparecem nas
listas das várias áreas da Eduniversal. A Uni-
versidade do Porto coloca o mestrado em Eco-
nomia e Gestão de Recursos Humanos da Fa-
culdade de Economia na 21a posição. O ISCTE

ocupa igualmente uma 21 a posição, mas na ca-

tegoria de Engineering and Project Manage-
ment com o seu mestrado em Gestão de Servi-

ços e Tecnologia. A Universidade Técnica fica

na 24 a com o mestrado em Comunicação So-

cial do ISCSP e na 29 a com Gestão de Sistemas
de Informação do ISEG.

As áreas onde Portugal tem mais mestrados

(num total de quatro cada) são Contabilidade e

Auditoria, Empreendedorismo, Marketing, Ges-

tão da Administração Pública, Gestão Interna-
cional e Economia. Em contrapartida, só tem
um em Artes e Gestão Cultural e em Gestão de

Desporto, ambos do ISCTE.
O The Lisbon MIA 'full time' (da Nova SBE e

Católica-Lisbon SbE) aparece na 26 a posição,

enquanto o The Lisbon MBA 'part time' surge na

34 a
, o Executive MBA do ISCTE na 45 a e o do

Porto na 46 a
.

Os 'best masters' da Eduniversal incluem
tanto os programas pré-experiência como os

executivos de segundo ciclo, destacando, além
de mestrados e MBA, as pós-graduações e espe-
cializações. A análise leva em conta três factores

principais: reputação, perspectivas de carreira e

o primeiro salário obtido no primeiro emprego
depois de concluído o mestrado, assim como o

nível de satisfação dos estudantes de cerca de

mil escolas de negócios seleccionadas pela Edu-
niversal Official Selection List.

A Eduniversal é uma agência de rating espe-
cializada em ensino superior. Criada em 1994 e

sediada em Paris, faz anualmente um ranking
mundial das mil melhores 'business schools'
do mundo, recorrendo à atribuição de palmas
(de uma a cinco) e outro com os melhores qua-
tro mil mestrados e programas de MBA e ou-
tros como pós-graduações. As listas estão sepa-
radas por regiões do globo, inserindo-se Portu-

gal na Europa ocidental. Está tudo em
www.best-masters.com. ¦ caria castro

RANKINCS EDUNIVERSAL

• A Eduniversal é

uma agência de rating
especializada em ensjno
superior, com sede em Paris.

• Os 'Best Masters' incluem

programas pré-experiência
e executivos: mestrados,

MBA pos-graduações
e especializações.

• Os ranking são divididos

por zona do globo e Portugal
está na Europa ocidental.
São feitos para 30 áreas

de formação.

• Os critérios são reputação,

perspectivas de carreira e o

primeiro salário conjugados
com o nfvel de satisfação
dos estudantes.




