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表二

學科單元／科目 種類
面授

學時
學分

研究方法 選修 45 3

人力資源管理 " 45 3

巿場營銷管理 " 45 3

財務與會計 " 45 3

策略管理 " 45 3

註：完成課程所需的學分為21學分，其分配如下：表一的必

修學科單元／科目佔9學分；表二的選修學科單元／科目佔12學

分。

第 97/2019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《政府部門及實體的

組織、職權與運作》第五條第一款（一）項，結合第18/2018號行

政法規《高等教育規章》第三十六條的規定，作出本批示。

一、核准澳門科技大學授予博士學位的知識範疇，有關知識

範疇載於本批示附件，並為本批示的組成部分。

二、廢止第20/2019號社會文化司司長批示。

二零一九年七月十一日

社會文化司司長 譚俊榮

––––––––––

附件

澳門科技大學

博士學位的知識範疇

高等院校 知識範疇

澳門科技大學 理論經濟學

Quadro II

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades 
de crédito

Métodos de Investiga-
ção Optativa 45 3

Gestão de Recursos 
Humanos » 45 3

Gestão de Marketing » 45 3

Finanças e Contabili-
dade » 45 3

Gestão Estratégica » 45 3

Nota: O número de unidades de crédito necessário à conclu-
são do curso é de 21 unidades de crédito, assim distribuídas: 
9 unidades de crédito nas unidades curriculares/disciplinas 
obrigatórias do quadro I; 12 unidades de crédito nas unidades 
curriculares/disciplinas optativas do quadro II.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 97/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos 
termos do disposto na alínea 1) do n.º 1 do artigo 5.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências 
e funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugado 
com o artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 
(Estatuto do ensino superior), o Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

1. São aprovados os ramos de conhecimento em que a Uni-
versidade de Ciência e Tecnologia de Macau confere o grau 
de doutoramento, constantes do anexo ao presente despacho e 
que dele faz parte integrante.

2. É revogado o Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 20/2019.

11 de Julho de 2019.

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

––––––––––

ANEXO I

Ramos de conhecimento de doutoramento da 
Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau

Instituição 
de ensino superior

Ramos de conhecimento

Universidade de 
Ciência e 

Tecnologia de 
Macau

Economia Teórica
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高等院校 知識範疇

澳門科技大學 應用經濟學

金融學

法學

國際法學

政治學

語言學

歷史學

資訊科技

行星科學

系統工程

中醫學

中藥學

中西醫結合

藥學

公共衛生學

工商管理

會計學

旅遊管理

公共行政管理

傳播與媒體研究

藝術學

語言文學

人工智能

先進網絡

建築學

第 98/2019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10/2017號法律《高等教育制度》第十四條

第一款，結合第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職

權與運作》第五條第一款（一）項的規定，作出本批示。

一、修改經第79/2013號社會文化司司長批示核准的澳門科

技大學餐飲管理學士學位課程的學術與教學編排和學習計劃。

二、核准上款所指課程的新學術與教學編排和學習計劃，該

學術與教學編排和學習計劃載於本批示的附件一及附件二，並為

本批示的組成部分。

Instituição 
de ensino superior

Ramos de conhecimento

Universidade de 
Ciência e 

Tecnologia de 
Macau

Economia Aplicada

Finanças

Ciências Jurídicas

Direito Internacional

Ciências Políticas

Linguística

História

Tecnologia de Informação

Ciências Planetárias

Engenharia de Sistemas

Medicina Chinesa

Farmacologia Chinesa

Medicina Chinesa Combinada com 
Medicina Ocidental

Farmácia

Saúde Pública

Gestão de Empresas

Contabilidade

Gestão de Turismo

Gestão e Administração Pública

Estudos de Comunicações e Média

Artes

Linguagem e Literatura 

Inteligência Artificial

Redes Avançadas

Arquitectura

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 98/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do 
ensino superior), conjugado com a alínea 1) do n.º 1 do artigo 5.º 
do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, com-
petências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), 
o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. São alterados a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de licenciatura em Gestão de Alimentação 
e Bebidas da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, 
aprovados pelo Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 79/2013.

2. São aprovados a nova organização científico-pedagógica e 
o novo plano de estudos do curso referido no número anterior, 
constantes dos anexos I e II ao presente despacho e que dele 
fazem parte integrante.


