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4. As provas públicas de discussão devem ter lugar no prazo
máximo de 60 dias, a contar:

1) Da declaração de aceitação da tese;

2) Da data da entrega da tese reformulada ou da declaração
de que se prescinde da reformulação.

5. A contagem dos prazos para a entrega e discussão da tese
pode ser suspensa nos termos e nas situações previstos no artigo
11.º

Artigo 27.º

(Discussão da tese)

1. A discussão pública da tese não pode ter lugar sem a presen-
ça do presidente e da maioria dos restantes membros do júri.

2. Na discussão da tese deve ser proporcionado ao candidato
tempo idêntico ao utilizado pelos membros do júri.

Artigo 28.º

(Deliberação do júri)

1. Concluída a discussão referida no artigo anterior, o júri reú-
ne para apreciação da prova e para a deliberação sobre a clas-
sificação final do candidato através de votação nominal funda-
mentada, não sendo permitidas abstenções.

2. O presidente do júri dispõe de voto de qualidade, podendo
também participar na decisão quando tenha sido designado vo-
gal.

3. A classificação final é expressa pelas fórmulas de «Recusado»
ou «Aprovado».

4. O regulamento de cada doutoramento pode contemplar,
relativamente aos candidatos aprovados, outras classificações.

5. Da prova e das reuniões do júri é lavrada acta, da qual cons-
tam os votos de cada um dos seus membros e respectiva funda-
mentação.

Ordem Executiva n.º 38/2000

O regulamento que define a forma de atribuição dos graus de
mestre e doutor pela Universidade de Ciência e Tecnologia de
Macau, aprovado  pela Ordem Executiva n.º 37/2000, de 24 de
Julho, estipula no n.º 3 do artigo 16.º que os ramos de conheci-
mento em que esta Universidade concede o grau de doutor são
propostos pelo órgão estatutariamente competente carecendo
de aprovação do Chefe do Executivo.

Nestes termos;

Sob proposta da Universidade de Ciência e Tecnologia de
Macau;

四、論文公開討論應按下列時間起算最多六十日內舉行：

（一）接受論文批示之日；

（二）呈交修改論文之日或聲明不修改論文之日。

五、論文之呈交與討論之期間，得根據第十一條所規定的情

況，中止計算。

第二十七條

（答辯）

一、如典試委員會主席及其餘大多數成員未出席，不得進行

論文答辯。

二、 在論文答辯中應給予研究生相等於典試委員會成員所使

用之時間。

第二十八條

（典試委員會之決議）

一、結束上條所指的討論後，典試委員會應舉行會議，以便

對答辯進行評審，並透過說明理由之記名投票對研究生之最後評

核作出決議，但不允許放棄投票權。

二、典試委員會主席具有決定性投票；如主席已被指定為委

員，亦得參與作出決定。

三、最後評核以“及格”或“不及格”之用語表示。

四、每一博士學位課程之規章得規定對及格之研究生作出其

他評核。

五、對論文答辯及典試委員會會議作記錄，其中須列明每一

成員投票之情況及其理由。

第38/2000號行政命令

七月二十四日第37/2000號行政命令核准的澳門科技大學頒授

碩士及博士學位規章第十六條第三款規定，該所大學授予博士學

位之學科須由章程規定之有權限機關建議，並由行政長官核准。

基於此；

在澳門科技大學建議下；
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行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（四）項

規定的職權，並根據七月二十四日第37/2000號行政命令核准的規

章中第十六條第三款的規定，發佈本行政命令。

獨一條——核准載於本行政命令附件並構成其組成部份的澳

門科技大學博士學位的學科。

二零零零年七月二十日發佈。

命令公佈。

行政長官 何厚鏵

––––––

附件

博士學位的學科

學院 研究範圍

資訊科技學院 計算機技術及應用

電子資訊技術

法學院 憲法與行政法

民商法

刑法

經濟法

國際法

中醫藥學院 中醫基礎

中醫臨床

針灸

中藥學

中西醫結合

行政與管理學院 管理學

市場學

財務學

經濟學

資訊系統

人力資源管理

策略管理

會計學

企業管理學

組織行為學

公共服務運作

銀行與金融學

商業量化

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e
nos termos do n.º 3 do artigo 16.º do regulamento que define a
forma de atribuição dos graus de mestre e doutor, aprovado pela
Ordem Executiva n.º 37/2000, de 24 de Julho, o Chefe do Exe-
cutivo manda publicar a presente ordem executiva:

Artigo único. São aprovadas as áreas de doutoramento da
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, constantes do
anexo a esta ordem executiva e que dela fazem parte integrante.

20 de Julho de 2000.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

––––––

ANEXO

Áreas de Doutoramento

Faculdades Áreas de Estudo

Faculdade de Tecnologia Tecnologia Informática e sua Apli-

de Informação cação
Tecnologia de Informação Electró-

nica
Direito Constitucional e Direito

Administrativo

 Faculdade de Direito Direito Civil e Comercial

Direito Criminal

Direito Económico

Direito Internacional
Princípios Fundamentais da Medi-

cina Chinesa
Aplicação Prática da Medicina

Faculdade de Medicina Chinesa

Chinesa Acupunctura
Estudo dos Ingredientes Utiliza-

dos na Medicina Chinesa
Aplicação Combinada das Medi-

cinas Chinesa e Ocidental

Gestão

Marketing

Finanças

Economia

Gestão de Sistemas de Informação

Gestão de Recursos Humanos

Faculdade de Administra- Estratégias de Gestão

ção e Gestão Contabilidade

Gestão Empresarial
Comportamento das Organiza-

ções Empresariais

Funcionamento dos Serviços

Públicos

Gestão Bancária

Métodos Quantitativos




