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科目 種類 學時 學分

管理與協商 必修 162 6

資訊系統與技術 " 108 4

論文 必修 1620 60

註：

1）完成課程所需學分為120學分。

2）本課程授課形式為面授及遙距教育。

3）本課程以兼讀制形式運作。

4）學生的總學習時數包括所有授課的時間，尤指上課時間，

以及完成研討會、作業、實踐項目、研究、評估或其他學術活動

等各類學習項目所需的時間。

六、開課日期：二零一六年一月

七、完成本課程而取得的文憑，不排除必須根據關於學歷審

查的現行法例進行確認。

第 149/2015號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第五條第二款及第

112/2014號行政命令第一款的規定，作出本批示。

確認Western Sydney University開辦的護理學碩士學位課

程為澳門特別行政區帶來利益，並許可該課程按照本批示附件

的規定和條件運作，該附件為本批示的組成部分。

二零一五年十月二十六日

社會文化司司長 譚俊榮

––––––––––

附件

一、高等教育機構名稱及總

址：

Western Sydney University

Building 7 Campbelltown 

Campus, Locked Bag 1797, 

Penrith, New South Wales, 

Australia.

Disciplinas Tipo Horas
Unidades
de crédito 

Liderança e Negocia-
ção Obrigatória 162 6

Sistemas e Tecnologias 
de Informação » 108 4

Dissertação Obrigatória 1620 60

Nota:

1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão 
do curso é de 120.

2) O curso é leccionado na modalidade de ensino presencial 
e à distância.

3) O curso funciona em regime de tempo parcial.

4) O número total de horas de trabalho do aluno a consi-
derar inclui todas as formas de trabalho, designadamente as 
horas de contacto e as horas dedicadas a seminários, projectos, 
trabalhos no terreno, estudo e avaliação, ou outras actividades 
académicas.

6. Data de início do curso: Janeiro de 2016.

7. O diploma obtido após a conclusão deste curso não exclui 
a necessidade de confirmação nos termos da legislação em vigor 
relativa à verificação de habilitações académicas.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 149/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 112/2014, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

É reconhecido o interesse para a Região Administrativa 
Especial de Macau e autorizado o funcionamento do curso de 
mestrado em Enfermagem, ministrado pela Western Sydney 
University, nos termos e nas condições constantes do anexo ao 
presente despacho e que dele faz parte integrante.

26 de Outubro de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

––––––––––

ANEXO

1. Denominação da instituição 
de ensino superior e respec-
tiva sede:

Western Sydney University, 
sita no Building 7 Camp-
belltown Campus, Locked 
Bag 1797, Penrith , New 
South Wales, Australia.
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二、本地合作實體的名稱： 澳門鏡湖護理學院

三、在澳門的教育場所名稱及

總址：

澳門鏡湖護理學院

澳門鏡湖馬路35號地下

四、高等教育課程名稱及所頒

授的學位、文憑或證書：

護理學碩士學位課程

碩士學位

五、課程學習計劃：

科目 種類 學時 學分

臨床實踐的領導才能* 必修 140 10

健康促進與護士* " 140 10

護理視野* " 140 10

循證健康照顧* " 140 10

多元文化與社會之健康照顧* " 140 10

健康照顧服務之政策、權力與

政治*

" 140 10

初級健康照顧及運用* " 140 10

健康照顧之總結項目** " 760 20

論文（畢業報告） " — —

學生須從下列選修科目中選讀三門科目：

臨床教學與專業發展*** 選修 140 10

老年照顧中的健康及社會政策

議題***

" 140 10

健康照顧之應用研究* " 140 10

老年社區支持體系*** " 140 10

* 該科目總學習時數（140學時）包括70學時面授教學和學

習輔導，其餘學習時數為學生自習或完成各類作業。

2. Denominação da entidade 
colaboradora local:

Instituto de Enfermagem 
Kiang Wu de Macau 

3. Denominação e sede do es-
tabelecimento de ensino em 
Macau:

Instituto de Enfermagem 
Kiang Wu de Macau, sito 
na Estrada Repouso n.º 35, 
r/c, Macau 

4. Designação do curso su-
perior e grau académico, 
diploma ou certificado que 
confere: 

Curso de mestrado em En-
fermagem
Mestrado

5. Plano de estudos do curso:

Disciplinas Tipo Horas
Unidades
de crédito 

Liderança de Prática 
Clínica * Obrigatória 140 10

Promoção da Saúde e 
Enfermeiros * » 140 10

Perspectiva da Enfer-
magem * » 140 10

C u id ado s d e S aúd e 
Baseada em Evidências * » 140 10

Cuidados de Saúde em 
Diversidade Cultural e 
Social * » 140 10

Políticas, Poderes, Rela-
ções Políticas de Cuida-
dos de Saúde * » 140 10

Cuidados de Saúde de 
Nível Básico e de Apli-
cação * » 140 10

Projecto de Cuidados 
de Saúde ** » 760 20

Dissertação (Relatório 
Final) » — —

Os alunos devem escolher três das seguintes disciplinas 
optativas: 

I n st r uç ão C l í n ic a e 
Desenvolvimento Pro-
fissional *** Optativa 140 10

Questões de Saúde e 
Política Social na Cui-
dado de Idosos *** » 140 10

Investigação Aplicada 
na Cuidados de Saúde * » 140 10

Apoio de Comunidade 
dos Idosos *** » 140 10

* O número total de horas, desta disciplina, é de 140, incluin-
do 70 horas nas aulas presenciais e tutoriais, sendo as restantes 
horas dedicadas ao auto-estudo dos estudantes e à realização 
de exercícios. 
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** O número total de horas, desta disciplina, é de 760, des-
tas, 480 horas são do estágio clínico e as restantes 280 horas 
dedicadas à orientação tutorial, ao auto-estudo e à realização 
de exercícios.

*** O número total de horas, desta disciplina, é de 140, 
incluindo 28 horas nas aulas presenciais e tutoriais, sendo as 
restantes horas dedicadas ao auto-estudo dos estudantes e à 
realização de exercícios.

Nota: 

1) O curso funciona em regime de tempo parcial.

2) O curso é leccionado na modalidade de ensino à distância. 

6. Data de início do curso: Fevereiro de 2016.

7. O diploma obtido após a conclusão deste curso não exclui 
a necessidade de confirmação nos termos da legislação em vigor 
relativa à verificação de habilitações académicas.

** 該科目總學習時數（760學時）包括480學時的臨床實習

及280學時的導師輔導、學生自習或完成作業。

*** 該科目總學習時數（140學時）包括28學時面授教學和

學習輔導，其餘學習時數為學生自習或完成各類作業。

註：1）本課程以兼讀制形式運作。

 2）本課程授課形式為面授及遙距教育。

六、開課日期：二零一六年二月

七、完成本課程而取得的文憑，不排除必須根據關於學歷審

查的現行法例進行確認。


