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Univ ersidade Católica do Porto apresenta m estrado em banca e seguros
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Novo mestrado em banca e seguros da Universidade Católica do Porto, engloba dois semestres de estágio e tem
como objectivo garantir a colocação dos estudantes no mercado trabalho.
Por Rita Dias Baltazar - Jornal de Negócios
A Universidade Católica do Porto inicia, no próximo ano lectivo, um novo mestrado em banca e seguros (MBS), com o apoio do Banco
de Portugal e do ISP.

Leccionado na Faculdade de Economia e Gestão da Católica Porto tem como principal objectivo a empregabilidade, combinando a
formação teórica com a aprendizagem em contexto de trabalho. Por isso, durante os dois anos deste programa de estudos, os
alunos terão dois semestres de estágio profissional, adequado ao regime do curso e remunerado pela instituição de acolhimento.
Procurar artista ou género
O Banco de Portugal, o Instituto de Seguros de Portugal (ISP) e diversas associações empresariais são parceiras deste curso.

A colocação dos estudantes, desta primeira edição, nos estágios a iniciar em Março de 2013, foi já garantida pela Faculdade.

Gosto

125.804 pessoas gostam disto.

O curso começará em Setembro de 2012 e a apresentação pública do mesmo será esta quinta-feira, dia 5 de Julho.
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