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UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Comunicação, tomadas na sua 4.ª sessão do ano lectivo de 
2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na sua 1.ª 
sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 de Setem-
bro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado 
da Universidade de Macau deliberou alterar a organização 
científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de douto-
ramento em Comunicação, da Faculdade de Ciências Sociais 
da Universidade de Macau, publicados no aviso da Universi-
dade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 48, II Série, de 26 de Novembro de 2014. 

A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
alterados constam dos anexos I e II à presente deliberação e 
dela fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 
ou nos anos lectivos posteriores.

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 10 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de doutoramento em Comunicação 

1. Grau académico: Doutoramento em Comunicação.

2. Variante: Comunicação.

澳 門 大 學

通 告

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日2015/2016

學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日2016/2017學年第一次

會議關於哲學博士（傳播學）課程修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十一月二十六日第四十八期第二

組《澳門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學社會科

學學院哲學博士（傳播學）課程的學術與教學編排及學習計劃。

修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一

及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（傳播學）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（傳播學）

二、主修專業：傳播學

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區
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3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: 

1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 30 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de seis unidades 
de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de seis unidades 
de crédito), e elaborar uma dissertação de doutoramento (com 
18 unidades de crédito), com aprovação na respectiva discussão.

2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 36 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de 12 unidades 
de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de seis unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação de doutoramento 
(com 18 unidades de crédito), com aprovação na respectiva 
discussão. 

5. Língua veicular: Inglês.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento 
em Comunicação

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Escrita e Investigação 
Académicas » 3 3

E s c r i t a Ac a d ém i c a 
para a Investigação em 
Comunicação* » 3 3

Os alunos devem escolher duas disciplinas opcionais de entre 
as seguintes:

Métodos de Investiga-
ção Quantitativa Opcional 3 3

Métodos de Investiga-
ção Qualitativa »  3 3

Teoria Social » 3 3

Ensino na Universi -
dade » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 30

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成三十學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共六學分）、選修科目（共六學

分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成三十六學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共十二學分）、選修科目（共

六學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

五、 授課語言：英文

附件二

哲學博士（傳播學）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

學術寫作與學術研究 必修 3 3

傳播研究學術寫作* 必修 3 3

學生須從下列選修科目中選修兩門科目：

定量研究方法 選修 3 3

定性研究方法 選修 3 3

社會理論 選修 3 3

大學教學與實踐  選修 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 30
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種類 每週學時 學分

不具備相關碩士學位的學生

不具備相關碩士學位的學生，除修讀以上要求之科目外，須修

讀以下科目：

大眾傳播理論 必修 3 3

大眾傳播研究方法 必修 3 3

總學分 36

註釋：

* 學生可根據指導老師及／或博士生指導委員會的建議，以

其他社會科學學院博士科目替代“傳播研究學術寫作”。

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為零；

b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理的

學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由社會科學學院開設的學術寫作與學術研究，有關科

目的評核類別為通過／不通過，學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na 
respectiva área

Os alunos que não detenham o grau de mestre na respectiva 
área devem frequentar, além das disciplinas acima exigidas, 
as seguintes disciplinas:

Teoria da Comunica-
ção de Massas Obrigatória 3 3

Métodos de Pesquisa 
da C omu n ic aç ão de 
Massas » 3 3

Número total de unidades de crédito 36

Nota:

* Sob recomendação do orientador e/ou da Comissão de 
Aconselhamento para os Alunos de Doutoramento, a discipli-
na «Escrita Académica para a Investigação em Comunicação» 
pode ser substituída por outra disciplina dos cursos de douto-
ramento da Faculdade de Ciências Sociais.

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino 
Universitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequentado 
ou sem terem completado, com aproveitamento, esta disciplina, 
devem frequentar a sua versão online, neste caso, com uma 
unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Escrita e Investigação Académicas (com uma unidade de 
crédito), ministrada pela Faculdade de Ciências Sociais, sendo 
o resultado da avaliação «aprovado» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.
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茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日2015/2016

學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日2016/2017學年第一次

會議關於哲學博士（經濟學）課程修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十一月二十六日第四十八期第二

組《澳門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學社會科

學學院哲學博士（經濟學）課程的學術與教學編排及學習計劃。

修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一

及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十日於澳門大學

校長　趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（經濟學）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（經濟學）

二、主修專業：經濟學

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成三十學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共三學分）、選修科目（共九學

分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成三十六學分方可滿

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Economia, tomadas na sua 4.ª sessão do ano lectivo de 
2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na sua 1.ª 
sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 de 
Setembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado 
da Universidade de Macau deliberou alterar a organização 
científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de douto-
ramento em Economia, da Faculdade de Ciências Sociais da 
Universidade de Macau, publicados no aviso da Universidade 
de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 48, II Série, de 26 de Novembro de 2014. 

A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
alterados constam dos anexos I e II à presente deliberação e 
dela fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 
ou nos anos lectivos posteriores.

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 10 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de doutoramento em Economia 

1. Grau académico: Doutoramento em Economia.

2. Variante: Economia.

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação:

1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 30 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de três unidades 
de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de nove uni-
dades de crédito), e elaborar uma dissertação de doutoramento 
(com 18 unidades de crédito), com aprovação na respectiva 
discussão.

2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 36 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aprovei-
tamento, as disciplinas obrigatórias (com um total de três uni-
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足畢業要求，其中包括完成必修科目（共三學分）、選修科目（共

十五學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

五、授課語言：英文

附件二

哲學博士（經濟學）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

學術寫作與學術研究 必修 3 3

學生須從下列選修科目中選修一門科目：

定量研究方法 選修 3 3

定性研究方法 選修 3 3

社會理論 選修 3 3

大學教學與實踐 選修 3 3

學生須從下列選修科目中選修兩門科目：

微觀經濟專題研究* 選修 3 3

宏觀經濟專題研究* 選修 3 3

計量經濟專題研究* 選修 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 30

不具備相關碩士學位的學生

不具備相關碩士學位的學生，除修讀以上要求之科目外，須按

社會科學學院研究生課程委員會建議從下列選修科目中選修

兩門科目：

微觀經濟學理論 選修 3 3

宏觀經濟學理論 選修 3 3

dades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 15 
unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de doutora-
mento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na respec-
tiva discussão. 

5. Língua veicular: Inglês.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em Economia

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Escrita e Investigação 
Académicas » 3 3

Os alunos devem escolher uma disciplina opcional de entre 
as seguintes:

Métodos de Investiga-
ção Quantitativa Opcional 3 3

Métodos de Investiga-
ção Qualitativa » 3 3

Teoria Social » 3 3

Ensino na Universidade » 3 3

Os alunos devem escolher duas disciplinas opcionais de entre 
as seguintes:

Tópicos Avançados em 
Microeconomia* Opcional 3 3

Tópicos Avançados em 
Macroeconomia* » 3 3

Tópicos Avançados em 
Econometria* » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 30

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na 
respectiva área

Os alunos que não detenham o grau de mestre na respectiva 
área devem, além de frequentar as disciplinas acima exigi-
das, escolher duas disciplinas opcionais de entre as seguin-
tes, de acordo com a sugestão da Comissão de Estudos de 
Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Sociais:

Teoria Microeconómica Opcional 3 3

Teoria Macroeconómica » 3 3
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種類 每週學時 學分

經濟研究方法 選修 3 3

計量經濟學分析 I 選修 3 3

總學分 36

註釋：

*學生可根據指導老師及／或博士生指導委員會的建議，以

其他社會科學學院博士科目替代“微觀經濟專題研究”、“宏觀

經濟專題研究”及“計量經濟專題研究”。

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為零；

b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理的

學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由社會科學學院開設的學術寫作與學術研究，有關科

目的評核類別為通過／不通過，學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日2015/2016

學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日2016/2017學年第一次

會議關於哲學博士（公共行政）課程修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行政

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Métodos de Investiga-
ção Económica Opcional 3 3

Análise Econométrica I » 3 3

Número total de unidades de crédito 36

Nota:

* Sob recomendação do orientador e/ou da Comissão de 
Aconselhamento para os Alunos de Doutoramento, as dis-
ciplinas «Tópicos Avançados em Microeconomia», «Tópicos 
Avançados em Macroeconomia» e «Tópicos Avançados em 
Econometria» podem ser substituídas por outras disciplinas 
dos cursos de doutoramento da Faculdade de Ciências Sociais.

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequentado 
ou sem terem completado, com aproveitamento, esta disciplina, 
devem frequentar a sua versão online, neste caso, com uma 
unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Escrita e Investigação Académicas (com uma unidade de 
crédito), ministrada pela Faculdade de Ciências Sociais, sendo 
o resultado da avaliação «aprovado» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Administração Pública, tomadas na sua 4.ª sessão do ano 
lectivo de 2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na 
sua 1.ª sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 
de Setembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
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命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規定，

決議修改刊登於二零一四年十一月二十六日第四十八期第二組

《澳門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學社會科學

學院哲學博士（公共行政）課程的學術與教學編排及學習計劃。

修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一

及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十日於澳門大學

校長　趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（公共行政）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（公共行政）

二、主修專業：公共行政

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成三十學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共六學分）、選修科目（共六學

分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成三十六學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共六學分）、選修科目（共

十二學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答

辯。

五、授課語言：英文

e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado 
da Universidade de Macau deliberou alterar a organização 
científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de douto-
ramento em Administração Pública, da Faculdade de Ciências 
Sociais da Universidade de Macau, publicados no aviso da Uni-
versidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 48, II Série, de 26 de Novembro de 
2014. 

A organização científico-pedagógica e o plano de estudos alte-
rados constam dos anexos I e II à presente deliberação e dela 
fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 
ou nos anos lectivos posteriores.

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 10 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de doutoramento em Administração Pública

1. Grau académico: Doutoramento em Administração Pública.

2. Variante: Administração Pública.

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação:

1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 30 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveitamento, 
as disciplinas obrigatórias (com um total de seis unidades de 
crédito), as disciplinas opcionais (com um total de seis unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação de doutoramento 
(com 18 unidades de crédito), com aprovação na respectiva dis-
cussão.

2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 36 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aprovei-
tamento, as disciplinas obrigatórias (com um total de seis uni-
dades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 12 
unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de doutora-
mento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na respectiva 
discussão. 

5. Língua veicular: Inglês.
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附件二

哲學博士（公共行政）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

學術寫作與學術研究 必修 3 3

公共行政專題研討* 必修 3 3

學生須從下列選修科目中選修兩門科目：

定量研究方法 選修 3 3

定性研究方法 選修 3 3

社會理論 選修 3 3

大學教學與實踐 選修 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 30

不具備相關碩士學位的學生

不具備相關碩士學位的學生，除修讀以上要求之科目外，須從

下列選修科目中選修兩門科目：

公共行政學︰理論與實踐 選修 3 3

公共政策分析 選修 3 3

公共財政 選修 3 3

人力資源管理 選修 3 3

總學分 36

註釋：

*學生可根據指導老師及／或博士生指導委員會的建議，以

其他社會科學學院科目替代“公共行政專題研討”。

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento
 em Administração Pública

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Escrita e Investigação 
Académicas » 3 3

Temas seleccionados 
e m A d m i n i s t r a ç ã o 
Pública* » 3 3

Os alunos devem escolher duas disciplinas opcionais de entre 
as seguintes:

Métodos de Investiga-
ção Quantitativa Opcional 3 3

Métodos de Investiga-
ção Qualitativa »  3 3

Teoria Social » 3 3

Ensino na Universidade » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 30

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na 
respectiva área

Os alunos que não detenham o grau de mestre na respectiva 
área devem, além de frequentar as disciplinas acima exigidas, 
escolher duas disciplinas opcionais de entre as seguintes:

Administração Pública: 
Teorias e Práticas Opcional 3 3

Anál ise de Pol ít icas 
Públicas » 3 3

Finanças Públicas » 3 3

Gestão de Recursos 
Humanos » 3 3

Número total de unidades de crédito 36

Nota:

* Sob recomendação do orientador e/ou da Comissão de 
Aconselhamento para os Alunos de Doutoramento, a disci-
plina «Temas seleccionados em Administração Pública» pode 
ser substituída por outra disciplina da Faculdade de Ciências 
Sociais.
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在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為零；

b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理的

學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由社會科學學院開設的學術寫作與學術研究，有關科

目的評核類別為通過／不通過，學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日2015/2016

學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日2016/2017學年第一次

會議關於哲學博士（政治學）課程修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十一月二十六日第四十八期第二

組《澳門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學社會科

學學院哲學博士（政治學）課程的學術與教學編排及學習計劃。

修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一

及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Escrita e Investigação Académicas (com uma unidade de 
crédito), ministrada pela Faculdade de Ciências Sociais, sendo 
o resultado da avaliação «aprovado» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Ciências Políticas, tomadas na sua 4.ª sessão do ano lectivo 
de 2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na sua 1.ª 
sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 de 
Setembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado 
da Universidade de Macau deliberou alterar a organização 
científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de dou-
toramento em Ciências Políticas, da Faculdade de Ciências 
Sociais da Universidade de Macau, publicados no aviso da Uni-
versidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 48, II Série, de 26 de Novembro de 
2014.

 A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
alterados constam dos anexos I e II à presente deliberação e 
dela fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 
ou nos anos lectivos posteriores.
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註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十日於澳門大學

校長　趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（政治學）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（政治學）

二、主修專業：政治學

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成三十學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共六學分）、選修科目（共六學

分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成三十六學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共六學分）、選修科目（共

十二學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答

辯。

五、授課語言：英文

附件二

哲學博士（政治學）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

學術寫作與學術研究 必修 3 3

國際關係專題研討* 必修 3 3

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 10 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de doutoramento em Ciências Políticas

1. Grau académico: Doutoramento em Ciências Políticas.

2. Variante: Ciências Políticas.

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: 

1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 30 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de seis unidades 
de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de seis uni-
dades de crédito), e elaborar uma dissertação de doutoramento 
(com 18 unidades de crédito), com aprovação na respectiva 
discussão.

2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 36 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aprovei-
tamento, as disciplinas obrigatórias (com um total de seis 
unidades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 
12 unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de douto-
ramento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na res-
pectiva discussão. 

5. Língua veicular: Inglês.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento 
em Ciências Políticas

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Escrita e Investigação 
Académicas » 3 3

Seminário com temas 
seleccionados em Rela-
ções Internacionais* » 3 3
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種類 每週學時 學分

學生須從下列選修科目中選修兩門科目：

定量研究方法 選修  3 3

定性研究方法 選修  3 3

社會理論 選修   3  3

 大學教學與實踐 選修  3  3

博士論文 必修 -- 18 

總學分 30

不具備相關碩士學位的學生

不具備相關碩士學位的學生，除修讀以上要求之科目外，須從

下列選修科目中選修兩門科目：

國際關係研討 選修  3  3

時事研討 選修  3  3

國際關係專題研討 選修  3  3

總學分 36

註釋：

*學生可根據指導老師及／或博士生指導委員會的建議，以

其他社會科學學院科目替代“國際關係專題研討”。

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為零；

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Os alunos devem escolher duas disciplinas opcionais de entre 
as seguintes:

Métodos de Investiga-
ção Quantitativa Opcional 3 3

Métodos de Investiga-
ção Qualitativa »  3 3

Teoria Social » 3 3

Ensino na Universi -
dade » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 30

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na 
respectiva área

Os alunos que não detenham o grau de mestre na respectiva 
área devem, além de frequentar as disciplinas acima exigidas, 
escolher duas disciplinas opcionais de entre as seguintes:

Seminário em Relações 
Internacionais Opcional 3 3

Seminário sobre Assun-
tos Actuais » 3 3

Seminário sobre Temas 
em Relações Interna-
cionais » 3 3

Número total de unidades de crédito 36

Nota:

* Sob recomendação do orientador e/ou da Comissão de 
Aconselhamento para os Alunos de Doutoramento, a discipli-
na «Seminário com temas seleccionados em Relações Interna-
cionais» pode ser substituída por outra disciplina da Faculdade 
de Ciências Sociais.

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;
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b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理的

學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由社會科學學院開設的學術寫作與學術研究，有關科

目的評核類別為通過／不通過，學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日2015/2016

學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日2016/2017學年第一次

會議關於哲學博士（歷史學）課程修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一六年三月二日第九期第二組《澳門特

別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學社會科學學院哲學

博士（歷史學）課程的學術與教學編排及學習計劃。

修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一

及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十日於澳門大學

校長　趙偉

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Escrita e Investigação Académicas (com uma unidade de 
crédito), ministrada pela Faculdade de Ciências Sociais, sendo 
o resultado da avaliação «aprovado» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Uni-
versidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutora-
mento em História, tomadas na sua 4.ª sessão do ano lectivo 
de 2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na sua 1.ª 
sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 de Se-
tembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Sena-
do da Universidade de Macau deliberou alterar a organização 
científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de douto-
ramento em História, da Faculdade de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Macau, publicados no aviso da Universidade de 
Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 9, II Série, de 2 de Março de 2016. 

A organização científico-pedagógica e o plano de estudos alte-
rados constam dos anexos I e II à presente deliberação e dela 
fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 
ou nos anos lectivos posteriores.

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 10 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.



N.º 8 — 22-2-2017 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3039

附件一

哲學博士（歷史學）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（歷史學）

二、主修專業：歷史學

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成三十三學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共九學分）、選修科目（共六

學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成三十九學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共十五學分）、選修科目（共

六學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

五、授課語言：英文，部分科目可用中文授課。

附件二

哲學博士（歷史學）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

學術寫作與學術研究 必修 3 3

高級史學閱讀班* 必修 3 3

歷史專題研讀*# 必修 3 3

學生須從下列選修科目中選修兩門科目：

定量研究方法 選修 3 3

定性研究方法 選修 3 3

社會理論 選修 3 3

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de doutoramento em História

1. Grau académico: Doutoramento em História.

2. Variante: História.

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação:

1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número to-
tal de 33 unidades de crédito, os alunos detentores do grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aprovei-
tamento, as disciplinas obrigatórias (com um total de nove 
unidades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total 
de seis unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de 
doutoramento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na 
respectiva discussão.

2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 39 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aprovei-
tamento, as disciplinas obrigatórias (com um total de 15 uni-
dades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total 
de seis unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de 
doutoramento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na 
respectiva discussão. 

 5. Língua veicular: Inglês, podendo haver disciplinas minis-
tradas em chinês.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em História

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Escrita e Investigação 
Académicas » 3 3

Seminário de Leitura 
Avançada em Historio-
grafia* » 3 3

Temas Especiais Avan-
çados em História*# » 3 3

Os alunos devem escolher duas disciplinas opcionais de entre 
as seguintes:

Métodos de Investiga-
ção Quantitativa Opcional 3 3

Métodos de Investiga-
ção Qualitativa »  3 3

Teoria Social » 3 3
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種類 每週學時 學分

大學教學與實踐 選修 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 33

不具備相關碩士學位的學生

不具備相關碩士學位的學生，除修讀以上要求之科目外，須修

讀以下科目：

高級歷史理論與實踐 必修 3 3

高級歷史寫作 必修 3 3

總學分 39

註釋：

* 學生可根據指導老師及／或博士生指導委員會的建議，以其他

社會科學學院博士科目替代“高級史學閱讀班”及“歷史專題研讀”。

#“歷史專題研讀”可由歷史系老師以中文或英文教授。

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為零；

b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理的

學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Ensino na Universidade Opcional 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 33

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na 
respectiva área

Os alunos que não detenham o grau de mestre na respectiva 
área devem frequentar, além das disciplinas acima exigidas, 
as seguintes disciplinas:

Te or ia e P rát i c a de 
História, Nível Avan-
çado Obrigatória 3 3

Seminário de Elabo-
r a ç ã o d e Tex t o s d e 
História, Nível Avan-
çado » 3 3

Número total de unidades de crédito 39

Notas:

* Sob recomendação do orientador e/ou da Comissão de 
Aconselhamento para os Alunos de Doutoramento, as disci-
plinas «Seminário de Leitura Avançada em Historiografia» e 
«Temas Especiais Avançados em História» podem ser substi-
tuídas por outras disciplinas dos cursos de doutoramento da 
Faculdade de Ciências Sociais.

# A disciplina «Temas Especiais Avançados em História» 
pode ser leccionada em chinês ou inglês, por docentes do Departa-
mento de História.

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.
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（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由社會科學學院開設的學術寫作與學術研究，有關科

目的評核類別為通過／不通過，學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日2015/2016

學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日2016/2017學年第一次

會議關於哲學博士（心理學）課程修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十一月二十六日第四十八期第二

組《澳門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學社會科

學學院哲學博士（心理學）課程的學術與教學編排及學習計劃。

修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一

及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（心理學）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（心理學）

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a disciplina 
de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina de 
Escrita e Investigação Académicas (com uma unidade de crédito), 
ministrada pela Faculdade de Ciências Sociais, sendo o resul-
tado da avaliação «aprovado» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Psicologia, tomadas na sua 4.ª sessão do ano lectivo de 
2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na sua 1.ª 
sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 de Se-
tembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado 
da Universidade de Macau deliberou alterar a organização 
científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de douto-
ramento em Psicologia, da Faculdade de Ciências Sociais da 
Universidade de Macau, publicados no aviso da Universidade 
de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 48, II Série, de 26 de Novembro de 2014. 

A organização científico-pedagógica e o plano de estudos alte-
rados constam dos anexos I e II à presente deliberação e dela 
fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 
ou nos anos lectivos posteriores.

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 10 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de doutoramento em Psicologia

1. Grau académico: Doutoramento em Psicologia.



3042 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 8 期 —— 2017 年 2 月 22 日

二、主修專業：心理學

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成三十學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共三學分）、選修科目（共九學

分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成三十六學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共三學分）、選修科目（共

十五學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答

辯。

五、授課語言：英文

附件二

哲學博士（心理學）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

學術寫作與學術研究 必修 3 3

學生須從下列選修科目中選修一門科目：

定量研究方法 選修 3 3

定性研究方法 選修 3 3

社會理論 選修 3 3

大學教學與實踐 選修 3 3

學生須從下列選修科目中選修兩門科目：

心理學研究方法 選修  3 3

心理科學專題精讀 選修  3 3

人格及社會心理學專

題研討

選修   3  3

應用心理學專題研討 選修  3  3

2. Variante: Psicologia.

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação:

1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número to-
tal de 30 unidades de crédito, os alunos detentores do grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aprovei-
tamento, as disciplinas obrigatórias (com um total de três 
unidades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total 
de nove unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de 
doutoramento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na 
respectiva discussão.

2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 36 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aprovei-
tamento, as disciplinas obrigatórias (com um total de três uni-
dades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 15 
unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de doutora-
mento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na respectiva 
discussão. 

5. Língua veicular: Inglês.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em Psicologia

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Escrita e Investigação 
Académicas » 3 3

Os alunos devem escolher uma disciplina opcional de entre 
as seguintes:

Métodos de Investiga-
ção Quantitativa Opcional 3 3

Métodos de Investiga-
ção Qualitativa »  3 3

Teoria Social » 3 3

Ensino na Universidade » 3 3

Os alunos devem escolher duas disciplinas opcionais de entre 
as seguintes:

Tópicos Avançados em 
Métodos de Investiga-
ção Psicológica Opcional 3 3

Leitura Orientada em 
Ciência Psicológica » 3 3

Seminário sobre Per-
sonalidade e Psicologia 
Social » 3 3

Seminário sobre Psico-
logia Aplicada » 3 3
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種類 每週學時 學分

心理學專題研討 選修  3  3

博士論文 必修 -- 18

總學分 30

不具備相關碩士學位的學生

不具備相關碩士學位的學生，除修讀以上要求之科目外，須修

讀以下科目：

兩門選自社會科學碩士學位（臨

床心理學）課程的科目

選修 3 3

選修 3 3

總學分 36

註釋：

* 學生可根據指導老師的建議選擇選修科目。

** 社會科學碩士學位（臨床心理學）課程正進行修訂。因

此，適用於不具備相關碩士學位的學生之社會科學碩士學位（臨

床心理學）課程的科目列表將在該課程修訂批准後更新。

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為零；

b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理的

學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由社會科學學院開設的學術寫作與學術研究，有關科

目的評核類別為通過／不通過，學分為壹。

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Seminário sobre Tópicos 
Seleccionados em Psi-
cologia Opcional 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 30

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos que não detenham o grau de mestre na respectiva 
área devem frequentar, além das disciplinas acima exigidas, 
as seguintes disciplinas:

Duas disciplinas a esco-
lher do curso de mestra-
do em Ciências Sociais 
(Psicologia Clínica) 

Opcional 3 3

» 3 3

Número total de unidades de crédito 36

Notas:

* Os alunos podem escolher as disciplinas opcionais sob 
recomendação do orientador.

** O curso de mestrado em Ciências Sociais (Psicologia Clínica) 
está em fase de revisão, pelo que a lista disciplinas desse curso, 
aplicável aos alunos que não tenham o grau de mestre na res-
pectiva área, será actualizada depois da aprovação da respectiva 
revisão.

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a disciplina 
de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina de 
Escrita e Investigação Académicas (com uma unidade de crédito), 
ministrada pela Faculdade de Ciências Sociais, sendo o resul-
tado da avaliação «aprovado» ou «reprovado». 



3044 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 8 期 —— 2017 年 2 月 22 日

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日2015/2016

學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日2016/2017學年第一次

會議關於哲學博士（社會學）課程修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十一月二十六日第四十八期第二

組《澳門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學社會科

學學院哲學博士（社會學）課程的學術與教學編排及學習計劃。

修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一

及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十日於澳門大學

校長　趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（社會學）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（社會學）

二、主修專業：社會學

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成三十三學分方可滿足

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Sociologia, tomadas na sua 4.ª sessão do ano lectivo de 
2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na sua 1.ª 
sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 de 
Setembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado 
da Universidade de Macau deliberou alterar a organização 
científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de douto-
ramento em Sociologia, da Faculdade de Ciências Sociais da 
Universidade de Macau, publicados no aviso da Universidade 
de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 48, II Série, de 26 de Novembro de 2014. 

 A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
alterados constam dos anexos I e II à presente deliberação e 
dela fazem parte integrante. 

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 
ou nos anos lectivos posteriores. 

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 10 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de doutoramento em Sociologia

1. Grau académico: Doutoramento em Sociologia.

2. Variante: Sociologia.

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação:

1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 33 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de nove 
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畢業要求，其中包括完成必修科目（共九學分）、選修科目（共六

學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成三十六學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共九學分）、選修科目（共

九學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

五、授課語言：英文

附件二

哲學博士（社會學）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

學術寫作與學術研究 必修 3 3

高級社會學理論專題* 必修 3 3

高級研究方法專題* 必修 3 3

學生須從下列選修科目中選修一門科目：

定性研究方法 選修 3 3

定量研究方法 選修 3 3

社會理論 選修 3 3

大學教學與實踐 選修 3 3

學生須從下列選修科目中選修一門科目：

專業理論專題 選修 3 3

研究／畢業論文寫作與出版 選修 3 3

博士論文  必修 -- 18

總學分 33

unidades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total 
de seis unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de 
doutoramento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na 
respectiva discussão.

2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 36 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aprovei-
tamento, as disciplinas obrigatórias (com um total de nove 
unidades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total 
de nove unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de 
doutoramento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na 
respectiva discussão. 

5. Língua veicular: Inglês.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em Sociologia

Tipos
Horas

semanais
Unidades
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Escrita e Investigação 
Académicas » 3 3

Tópicos Seleccionados 
em Teorias Sociológicas 
Avançadas* » 3 3

Tópicos Seleccionados 
em Métodos Avançados 
de Investigação* » 3 3

Os alunos devem escolher uma disciplina opcional de entre 
as seguintes:

Métodos de Investiga-
ção Qualitativa Opcional 3 3

Métodos de Investiga-
ção Quantitativa » 3 3

Teoria Social » 3 3

Ensino na Universidade » 3 3

Os alunos devem escolher uma disciplina opcional de entre 
as seguintes:

Tópicos Seleccionados 
em Teorias Especiali-
zadas Opcional 3 3

Escrita e Publicação 
de Trabalhos Acadé-
micos/Dissertações » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 33
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種類 每週學時 學分

不具備相關碩士學位的學生

不具備相關碩士學位的學生，除修讀以上要求之科目外，須從

下列選修科目中選修一門科目：

犯罪學與刑事司法 選修 3 3

研究方法 選修 3 3

應用統計學 選修 3 3

犯罪學與刑事司法專題I 選修 3 3

總學分                      36

註釋：

*學生可根據指導老師及／或博士生指導委員會的建議，以

其他社會科學學院博士科目替代“高級社會學理論專題”及“高

級研究方法專題”。

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為零；

b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理的

學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由社會科學學院開設的學術寫作與學術研究，有關科

目的評核類別為通過／不通過，學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

（是項刊登費用為 $42,800.00）

Tipos
Horas

semanais
Unidades
de crédito

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos que não detenham o grau de mestre na respectiva 
área devem, além de frequentar as disciplinas acima exigidas, 
escolher uma disciplina opcional de entre as seguintes:

Criminologia e Justiça 
Criminal Opcional 3 3

Métodos de Investigação » 3 3

Estatística Aplicada » 3 3

Tema s E spec ia i s de 
Criminologia e Justiça 
Criminal I » 3 3

Número total de unidades de crédito 36

Nota:

* Sob recomendação do orientador e/ou da Comissão de 
Aconselhamento para os Alunos de Doutoramento, as disci-
plinas «Tópicos Seleccionados em Teorias Sociológicas Avan-
çadas» e «Tópicos Seleccionados em Métodos Avançados de 
Investigação» podem ser substituídas por outras disciplinas dos 
cursos de doutoramento da Faculdade de Ciências Sociais.

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Escrita e Investigação Académicas (com uma unidade de 
crédito), ministrada pela Faculdade de Ciências Sociais, sendo 
o resultado da avaliação «aprovado» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

(Custo desta publicação $ 42 800,00)
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澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳門

大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行政

命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項之規定，

於二零一六年四月二十日2015/2016學年第四次會議及於二零

一六年九月二十一日2016/2017學年第一次會議批准了修改刊登

於二零一五年七月二十二日第二十九期第二組《澳門特別行政區

公報》之澳門大學通告內，澳門大學科技學院哲學博士（土木工

程）課程的學術與教學編排及學習計劃。現將課程的修改公佈如

下：

一、修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附

件一及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十三日於澳門大學

校長  趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（土木工程）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（土木工程）

二、主修專業：土木工程

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成二十五學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。 

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成四十學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分）、選修科目（共

十五學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答

辯。

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime Jurí-
dico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, e na 
alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Sena-
do da Universidade de Macau, na sua 4.ª sessão do ano lectivo de 
2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na sua 1.ª 
sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 de 
Setembro de 2016, aprovou a revisão da organização científico-
-pedagógica e do plano de estudos do curso de doutoramento 
em Engenharia Civil, da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Macau, publicados no aviso da Universi-
dade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 29, II Série, de 22 de Julho de 2015. 
Publicam-se as respectivas alterações:

1. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
alterados constam dos anexos I e II à presente deliberação e 
dela fazem parte integrante. 

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que efec-
tuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 ou 
nos anos lectivos posteriores. 

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 13 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de doutoramento em Engenharia Civil

1. Grau académico: Doutoramento em Engenharia Civil.

2. Variante: Engenharia Civil.

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: 

(1) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 25 
unidades de crédito, os alunos detentores do grau de mestre 
na respectiva área devem completar, com aproveitamento, as 
disciplinas obrigatórias (com um total de sete unidades de 
crédito) e elaborar uma dissertação de doutoramento (com 18 
unidades de crédito), com aprovação na respectiva discussão.

(2) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 40 
unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de sete uni-
dades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 15 
unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de doutora-
mento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na respec-
tiva discussão. 
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（三）學生在被授予哲學博士（土木工程）學位前，需至少

已發表或已被接受發表兩篇基於其博士論文相關研究的期刊文

章或會議文章，其中至少一篇必需為同行評審的國際期刊文章。

五、授課語言：英語

附件二

哲學博士（土木工程）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究寫作 必修 4 1

研究方法與倫理 " 3 3

高等土木工程專題 " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 25

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

從理學碩士學位（土木工

程）課程的科目中選修五門

科目

選修 15 15

總學分 40

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學生，過渡性

措施如下：

（1）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由科技學院開設的研究寫作，有關科目的評核類別為

通過/不通過，而學分為壹。

(3) A atribuição do grau de doutor em Engenharia Civil de-
pende, ainda, de publicação ou comunicação, ou de aceitação 
para publicação ou comunicação, de pelo menos dois artigos 
do respectivo aluno, relacionados com a investigação da res-
pectiva dissertação de doutoramento, em revistas ou conferên-
cias académicas, devendo ser, pelo menos, um desses artigos 
publicado numa revista académica internacional com sistema 
de revisão de pares. 

5. Língua veicular: Inglês.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento 
em Engenharia Civil

Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva área

Disciplinas

Escrita para Investiga-
ção Obrigatória 4 1

Métodos e Ética na In-
vestigação » 3 3

Tópicos Avançados em 
Engenharia Civil » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 25

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na 
respectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar as seguintes disciplinas:

Cinco disciplinas a es-
colher das disciplinas 
do curso de mestrado 
em C iênc ia s (Enge -
nharia Civil) Opcionais 15 15

Número total de unidades de crédito 40

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Escrita para Investigação, Ensino Universitário I e Ensino 
Universitário II), aplicam-se as seguintes medidas transitórias:

(1) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem fre-
quentado ou sem terem completado, com aproveitamento, a 
disciplina de Escrita para Investigação, devem frequentar esta 
disciplina (com uma unidade de crédito), ministrada pela Facul-
dade de Ciências e Tecnologia, sendo o resultado da avaliação 
«aprovado» ou «reprovado». 
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（2）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳門

大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行政

命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項之規定，

於二零一六年四月二十日2015/2016學年第四次會議及於二零

一六年九月二十一日2016/2017學年第一次會議批准了修改刊登

於二零一五年七月二十二日第二十九期第二組《澳門特別行政區

公報》之澳門大學通告內，澳門大學科技學院哲學博士（電腦科

學）課程的學術與教學編排及學習計劃。該通告後於二零一六年

十月十九日第四十二期第二組《澳門特別行政區公報》作出更正

並重新公佈。現將最新課程的修改公佈如下：

一、修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附

件一及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十三日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（電腦科學）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（電腦科學）

二、主修專業：電腦科學

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成二十五學分方可滿足

(2) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime Jurí-
dico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, e na 
alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Se-
nado da Universidade de Macau, na sua 4.ª sessão do ano lecti-
vo de 2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na sua 
1.ª sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 de 
Setembro de 2016, aprovou a revisão da organização científico-
-pedagógica e do plano de estudos do curso de doutoramento 
em Ciência da Computação, da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Macau, publicados no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 22 de Julho de 
2015. O respectivo aviso foi rectificado e republicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II 
Série, de 19 de Outubro de 2016. Publicam-se as últimas altera-
ções do referido curso:

1. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
alterados constam dos anexos I e II à presente deliberação e 
dela fazem parte integrante. 

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que efec-
tuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 ou 
nos anos lectivos posteriores. 

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 13 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de doutoramento em Ciência da Computação

1. Grau académico: Doutoramento em Ciência da Computação.

2. Variante: Ciência da Computação.

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: 

(1) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 25 
unidades de crédito, os alunos detentores do grau de mestre 
na respectiva área devem completar, com aproveitamento, as 
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畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。 

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成四十學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分）、選修科目（共

十五學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答

辯。

五、授課語言：英語

附件二

哲學博士（電腦科學）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究寫作 必修 4 1

研究方法與倫理 " 3 3

高等電腦科學專題 " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 25

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

從理學碩士學位（計算機

科學）課程或理學碩士學位

（電子商貿技術）課程的選

修科目中選修五門科目

選修 15 15

總學分 40

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學生，過渡性

措施如下：

（1）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

disciplinas obrigatórias (com um total de sete unidades de 
crédito) e elaborar uma dissertação de doutoramento (com 18 
unidades de crédito), com aprovação na respectiva discussão.

(2) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 40 
unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de sete uni-
dades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 15 
unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de doutora-
mento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na respec-
tiva discussão. 

5. Língua veicular: Inglês.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento 
em Ciência da Computação

Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva área

Disciplinas

Escrita para Investiga-
ção Obrigatória 4 1

Métodos e Ética na 
Investigação » 3 3

Tópicos Avançados em 
Ciência da Computação » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 25

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na 
respectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar as seguintes disciplinas:

Cinco disciplinas a es-
colher das disciplinas 
opcionais do curso de 
mestrado em Ciências 
(Ciência da Computa-
ção) ou do cu rso de 
mestrado em Ciências 
(Comércio Electrónico) Opcionais 15 15

Número total de unidades de crédito 40

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Escrita para Investigação, Ensino Universitário I e Ensino 
Universitário II), aplicam-se as seguintes medidas transitórias:

(1) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem fre-
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生須修讀由科技學院開設的研究寫作，有關科目的評核類別為

通過/不通過，而學分為壹。

（2）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳門

大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行政

命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項之規定，

於二零一六年四月二十日2015/2016學年第四次會議及於二零

一六年九月二十一日2016/2017學年第一次會議批准了修改刊登

於二零一五年七月二十二日第二十九期第二組《澳門特別行政區

公報》之澳門大學通告內，澳門大學科技學院哲學博士（電機及

電腦工程）課程的學術與教學編排及學習計劃。現將課程的修改

公佈如下：

一、修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附

件一及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十三日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（電機及電腦工程）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（電機及電腦工程）

二、主修專業：電機及電腦工程

quentado ou sem terem completado, com aproveitamento, a 
disciplina de Escrita para Investigação, devem frequentar esta 
disciplina (com uma unidade de crédito), ministrada pela Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia, sendo o resultado da avalia-
ção «aprovado» ou «reprovado». 

(2) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime Ju-
rídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, e 
na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Sena-
do da Universidade de Macau, na sua 4.ª sessão do ano lectivo 
de 2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na sua 
1.ª sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 de 
Setembro de 2016, aprovou a revisão da organização científico-
-pedagógica e do plano de estudos do curso de doutoramento 
em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau, 
publicados no aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II 
Série, de 22 de Julho de 2015. Publicam-se as respectivas alte-
rações:

1. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
alterados constam dos anexos I e II à presente deliberação e 
dela fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que efec-
tuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 ou 
nos anos lectivos posteriores. 

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 13 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de 
doutoramento em Engenharia Electrotécnica 

e de Computadores

1. Grau académico: Doutoramento em Engenharia Electro-
técnica e de Computadores.

2. Variante: Engenharia Electrotécnica e de Computadores.
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三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成二十五學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成四十學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分）、選修科目（共

十五學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答

辯。

五、授課語言：英語

附件二

哲學博士（電機及電腦工程）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究寫作 必修 4 1

研究方法與倫理 " 3 3

高等電機及電腦工程專題 " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 25

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

從理學碩士學位（電機及電

腦工程）課程的選修科目中

選修五門科目

選修 15 15

總學分 40

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: 

(1) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 25 
unidades de crédito, os alunos detentores do grau de mestre 
na respectiva área devem completar, com aproveitamento, as 
disciplinas obrigatórias (com um total de sete unidades de 
crédito) e elaborar uma dissertação de doutoramento (com 18 
unidades de crédito), com aprovação na respectiva discussão.

(2) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 40 
unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de sete uni-
dades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 15 
unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de doutora-
mento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na respec-
tiva discussão. 

5. Língua veicular: Inglês

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em 
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Escrita para Investiga-
ção Obrigatória 4 1

Métodos e Ética na In-
vestigação » 3 3

Tópicos Avançados em 
Engenharia Electrotéc-
nica e de Computadores » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 25

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na 
respectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar as seguintes disciplinas:

Cinco disciplinas a es-
colher das disciplinas 
opcionais do curso de 
mestrado em Ciências 
(Engenharia Electro-
técnica e de Computa-
dores) Opcionais 15 15

Número total de unidades de crédito 40
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在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學生，過渡性

措施如下：

（1）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由科技學院開設的研究寫作，有關科目的評核類別為

通過/不通過，而學分為壹。

（2）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳門

大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行政

命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項之規定，

於二零一六年四月二十日2015/2016學年第四次會議及於二零

一六年九月二十一日2016/2017學年第一次會議批准了修改刊登

於二零一五年七月二十二日第二十九期第二組《澳門特別行政區

公報》之澳門大學通告內，澳門大學科技學院哲學博士（機電工

程）課程的學術與教學編排及學習計劃。現將課程的修改公佈如

下：

一、修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附

件一及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十三日於澳門大學

校長 趙偉

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Escrita para Investigação, Ensino Universitário I e Ensino 
Universitário II), aplicam-se as seguintes medidas transitórias:

(1) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem fre-
quentado ou sem terem completado, com aproveitamento, a 
disciplina de Escrita para Investigação, devem frequentar esta 
disciplina (com uma unidade de crédito), ministrada pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, sendo o resultado da 
avaliação «aprovado» ou «reprovado». 

(2) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regi-
me Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei 
n.º 1/2006, e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Execu-
tiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de Macau, na sua 
4.ª sessão do ano lectivo de 2015/2016, realizada no dia 20 de 
Abril de 2016, e na sua 1.ª sessão do ano lectivo de 2016/2017, 
realizada no dia 21 de Setembro de 2016, aprovou a revisão da 
organização científico-pedagógica e do plano de estudos do 
curso de doutoramento em Engenharia Electromecânica, da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Ma-
cau, publicados no aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, II 
Série, de 22 de Julho de 2015. Publicam-se as respectivas alte-
rações:

1. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
alterados constam dos anexos I e II à presente deliberação e 
dela fazem parte integrante.

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que efec-
tuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 ou 
nos anos lectivos posteriores.

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016. 

Universidade de Macau, aos 13 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.



3054 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 8 期 —— 2017 年 2 月 22 日

附件一

哲學博士（機電工程）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（機電工程）

二、主修專業：機電工程

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成二十五學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。 

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成四十學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分）、選修科目（共

十五學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答

辯。

五、授課語言：英語

附件二

哲學博士（機電工程）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究寫作 必修 4 1

研究方法與倫理 " 3 3

高等機電工程專題 " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 25

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de 
doutoramento em Engenharia Electromecânica

1. Grau académico: Doutoramento em Engenharia Electro-
mecânica.

2. Variante: Engenharia Electromecânica.

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: 

(1) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 25 
unidades de crédito, os alunos detentores do grau de mestre 
na respectiva área devem completar, com aproveitamento, as 
disciplinas obrigatórias (com um total de sete unidades de 
crédito) e elaborar uma dissertação de doutoramento (com 18 
unidades de crédito), com aprovação na respectiva discussão.

(2) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 40 
unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de sete uni-
dades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 15 
unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de doutora-
mento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na respec-
tiva discussão. 

5. Língua veicular: Inglês.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento
em Engenharia Electromecânica

Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Escrita para Investiga-
ção Obrigatória 4 1

Métodos e Ética na 
Investigação » 3 3

Tópicos Avançados em 
Engenharia Electrome-
cânica » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 25
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種類 每週學時 學分

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

從理學碩士學位（機電工

程）課程的選修科目中選修

五門科目

選修 15 15

總學分 40

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學生，過渡性

措施如下：

（1）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由科技學院開設的研究寫作，有關科目的評核類別為

通過/不通過，而學分為壹。

（2）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳門

大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行政

命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項之規定，

於二零一六年四月二十日2015/2016學年第四次會議及於二零

一六年九月二十一日2016/2017學年第一次會議批准了修改刊登

於二零一五年七月二十二日第二十九期第二組《澳門特別行政區

公報》之澳門大學通告內，澳門大學科技學院哲學博士（數學）

課程的學術與教學編排及學習計劃。現將課程的修改公佈如下：

一、修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附

件一及附件二，並為本決議的組成部分。

Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na 
respectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar as seguintes disciplinas:

Cinco disciplinas a es-
colher das disciplinas 
opcionais do curso de 
mestrado em Ciências 
(Engenharia Electro-
mecânica) Opcionais 15 15

Número total de unidades de crédito 40

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Escrita para Investigação, Ensino Universitário I e Ensino 
Universitário II), aplicam-se as seguintes medidas transitórias:

(1) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem fre-
quentado ou sem terem completado, com aproveitamento, a 
disciplina de Escrita para Investigação, devem frequentar esta 
disciplina (com uma unidade de crédito), ministrada pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, sendo o resultado da 
avaliação «aprovado» ou «reprovado». 

(2) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime Jurí-
dico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, e na 
alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade de 
Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado 
da Universidade de Macau, na sua 4.ª sessão do ano lectivo de 
2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na sua 1.ª 
sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 de Se-
tembro de 2016, aprovou a revisão da organização científico-
-pedagógica e do plano de estudos do curso de doutoramento 
em Matemática, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Macau, publicados no aviso da Universidade 
de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 29, II Série, de 22 de Julho de 2015. Publi-
cam-se as respectivas alterações:

1. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
alterados constam dos anexos I e II à presente deliberação e 
dela fazem parte integrante.
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二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十三日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（數學）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（數學）

二、主修專業：數學

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成二十五學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成四十學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分）、選修科目（共

十五學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答

辯。

五、授課語言：英語

附件二

哲學博士（數學）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究寫作 必修 4 1

研究方法與倫理 " 3 3

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que efec-
tuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 ou 
nos anos lectivos posteriores. 

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 13 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso 
de doutoramento em Matemática

1. Grau académico: Doutoramento em Matemática.

2. Variante: Matemática.

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: 

(1) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 25 
unidades de crédito, os alunos detentores do grau de mestre 
na respectiva área devem completar, com aproveitamento, as 
disciplinas obrigatórias (com um total de sete unidades de 
crédito) e elaborar uma dissertação de doutoramento (com 18 
unidades de crédito), com aprovação na respectiva discussão.

(2) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 40 
unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de sete uni-
dades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 15 
unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de doutora-
mento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na respec-
tiva discussão. 

5. Língua veicular: Inglês

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em Matemática

Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Escrita para Investiga-
ção Obrigatória 4 1

Métodos e Ética na In-
vestigação » 3 3
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種類 每週學時 學分

高等數學專題 必修 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 25

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

從理學碩士學位（數學）課

程的選修科目中選修五門

科目

選修 15 15

總學分 40

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學生，過渡性

措施如下：

（1）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由科技學院開設的研究寫作，有關科目的評核類別為

通過/不通過，而學分為壹。

（2）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

（是項刊登費用為 $23,132.00）

根據經第1/2006號法律核准的《澳門大學法律制度》第七

條第一款的規定，以及經第14/2006號行政命令核准的《澳門大

學章程》第三十六條第一款（五）項的規定，澳門大學教務委員

會於二零一六年四月二十日2015/2016學年第四次會議批准了

哲學博士（應用物理及材料工程）課程修改，於二零一六年九月

Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Tópicos Avançados em 
Matemática Obrigatória 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 25

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na 
respectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar as seguintes disciplinas:

Cinco disciplinas a es-
colher das disciplinas 
opcionais do curso de 
mestrado em Ciências 
(Matemática) Opcionais 15 15

Número total de unidades de crédito 40

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Escrita para Investigação, Ensino Universitário I e Ensino 
Universitário II), aplicam-se as seguintes medidas transitórias:

(1) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem fre-
quentado ou sem terem completado, com aproveitamento, a 
disciplina de Escrita para Investigação, devem frequentar esta 
disciplina (com uma unidade de crédito), ministrada pela Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia, sendo o resultado da avalia-
ção «aprovado» ou «reprovado». 

(2) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

(Custo desta publicação $ 23 132,00)

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime Ju-
rídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universi-
dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o Senado da Universidade de Macau, na sua 4.ª sessão do ano 
lectivo de 2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, apro-
vou a revisão do curso de doutoramento em Física Aplicada 
e Engenharia de Materiais; na sua 1.ª sessão do ano lectivo de 
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二十一日2016/2017學年第一次會議批准了研究寫作科目的過渡

性安排，以及於二零一七年一月十八日2016/2017學年第四次會

議批准了哲學博士（應用物理及材料工程）課程的調整安排。

同時，根據經第14/20 06號行政命令核准的《澳門大學章

程》第十八條第一款（十一）項的規定，澳門大學校董會於二零

一六年十月十九日之會議修改《澳門大學組織架構規章》。該修

改刊登於二零一六年十月二十六日第四十三期第二組《澳門特別

行政區公報》。根據上述修改，自二零一六年十一月一日起，應用

物理及材料工程研究所成為獨立學術單位，不再隸屬於科技學

院。

現將應用物理及材料工程研究所開設的哲學博士（應用物

理及材料工程）課程的修改一併公佈如下：

原在科技學院開設的哲學博士（應用物理及材料工程）課程

轉由應用物理及材料工程研究所開設。自二零一六年十二月一日

起生效。

2014/2015學年及2015/2016學年開始修讀哲學博士（應用物

理及材料工程）課程的學生仍然沿用當時生效的學術與教學編

排及學習計劃，詳見刊登於二零一五年三月十一日第十期第二組

《澳門特別行政區公報》。課程正常修讀期限沿用過去的安排。

2016/2017學年開始修讀哲學博士（應用物理及材料工程）

課程的學生採用附件一及附件二的學術與教學編排及學習計

劃。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十三日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（應用物理及材料工程）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（應用物理及材料工程）

二、主修專業：應用物理及材料工程

三、課程正常修讀期限：四學年

2016/2017, realizada no dia 21 de Setembro de 2016, aprovou as 
medidas transitórias para a disciplina de Escrita para Investi-
gação; na sua 4.ª sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada 
no dia 18 de Janeiro de 2017, aprovou as alterações do curso de 
doutoramento em Física Aplicada e Engenharia de Materiais.

Mais, nos termos da alínea 11) do n.º 1 do artigo 18.º dos 
Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem 
Executiva n.º 14/2006, o Conselho da Universidade de Ma-
cau, na sua sessão de 19 de Outubro de 2016, alterou o Re-
gulamento relativo à Estrutura Orgânica da Universidade de 
Macau, com as respectivas alterações publicadas no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, 
II Série, de 26 de Outubro de 2016. De acordo com as referi-
das alterações, o Instituto de Física Aplicada e Engenharia 
de Materiais (IAPME) deixou de integrar a Faculdade de 
Ciências e Tecnologias e passou a ser uma unidade académica 
independente, desde 1 de Novembro de 2016.

Assim, publicam-se todas as alterações feitas ao curso de 
doutoramento em Física Aplicada e Engenharia de Materiais, 
ministrado pelo IAPME:

O curso de doutoramento em Física Aplicada e Engenharia 
de Materiais, originalmente ministrado na Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologias, passa a ser ministrado pelo IAPME, com 
efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2016.

Aos alunos que iniciaram a frequência do curso de doutora-
mento em Física Aplicada e Engenharia de Materiais nos anos 
lectivos de 2014/2015 e de 2015/2016, aplicam-se a organização 
científico-pedagógica e o plano de estudos vigentes para esses 
períodos, conforme publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 10, II Série, de 11 de 
Março de 2015, mantendo-se-lhes inalterada a respectiva dura-
ção normal do curso.

Aos alunos que iniciaram a frequência do mesmo curso no 
ano lectivo de 2016/2017, aplicam-se a respectiva organização 
científico-pedagógica e o plano de estudos, constantes dos 
anexos I e II ao presente aviso.

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 13 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de doutoramento 
em Física Aplicada e Engenharia de Materiais

1. Grau académico: Doutoramento em Física Aplicada e En-
genharia de Materiais

2. Variante: Física Aplicada e Engenharia de Materiais

3. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos
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四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成二十八學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分）、選修科目（共三

學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成四十學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共七學分）、選修科目（共

十五學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答

辯。

（三）學生在被授予哲學博士（應用物理及材料工程）學位

前，需至少已發表或已被接受發表兩篇國際期刊文章或國際會

議文章，其中一篇論文必須以第一作者或第二作者（當指導老師

為相關論文的第一作者時）發表於國際評審的期刊。

五、授課語言：英文

附件二

哲學博士（應用物理及材料工程）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

研究寫作 " 4 1

高端量子力學 " 3 3

先進檢測儀器的材料鑑定 " 3 3

應用物理及材料工程高端專題 " -- 0

從選修科目表中選一門科目 選修 3 3

4. Requisitos de graduação: 

(1) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 28 
unidades de crédito, os alunos detentores do grau de mestre 
na respectiva área devem completar, com aproveitamento, as 
disciplinas obrigatórias (com um total de sete unidades de cré-
dito), uma disciplina opcional (com três unidades de crédito), 
e elaborar uma dissertação de doutoramento (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão.

(2) Para satisfazer o requisito de graduação, no total de 40 
unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de sete uni-
dades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 15 
unidades de crédito), e elaborar uma dissertação de doutora-
mento (com 18 unidades de crédito), com aprovação na respec-
tiva discussão.

(3) A atribuição do grau de doutor em Física Aplicada e 
Engenharia de Materiais depende, ainda, de publicação ou co-
municação, ou de aceitação para publicação ou comunicação, 
de pelo menos dois artigos do respectivo aluno, em revistas ou 
conferências académicas internacionais, devendo ser, pelo me-
nos, um desses artigos publicado numa revista académica, com 
revisão a nível internacional, do qual o aluno é o primeiro au-
tor ou o segundo autor, caso o orientador seja o primeiro autor.

5. Língua veicular: Inglês

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em Física Aplica-
da e Engenharia de Materiais

Tipo
Horas

semanais
Unidades
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Escrita para Investiga-
ção » 4 1

Me c â n ic a Q u â nt ic a 
Avançada » 3 3

Instrumentos Avança-
dos para a Caracteriza-
ção de Materiais » 3 3

Tópicos Avançados em 
Física Aplicada e Tec-
nologia de Engenharia 
de Materiais » -- 0

Uma disciplina a esco-
lher da Lista de Disci-
plinas Opcionais Opcional 3 3
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種類 每週學時 學分

博士論文 必修  -- 18

總學分 28

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

從選修科目表中選四門科目 選修 12 12

總學分 40

哲學博士（應用物理及材料工程）課程

選修科目表

科目 每週學時 學分 

固態物理 3 3

計算材料 3 3

高端材料科學 3 3

高端電磁學 3 3

高端光電子學 3 3

薄膜物理 3 3

高端激光光譜技術 3 3

應用物理及材料工程專題 3 3

穿透式電子顯微鏡 3 3

高端電化學能量轉換與儲存 3 3

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

（a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為

零；

Tipo
Horas

semanais
Unidades
de crédito

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 28

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar as seguintes disciplinas:

Quatro disc ipl inas a 
escolher da Lista de 
Disciplinas Opcionais Opcionais 12 12

Número total de unidades de crédito 40

Curso de doutoramento em Física Aplicada e Engenharia de 
Materiais

Lista de Disciplinas Opcionais

Disciplinas
Horas

semanais
Unidades
de crédito

Física do Estado Sólido 3 3

Materiais Computacionais 3 3

Ciência de Materiais Avançada 3 3

Electromagnetismo Avançado 3 3

Optoelectrónica Avançada 3 3

Física de Filmes Finos 3 3

Tecnologia Avançada de Espectrosco-
pia a Laser 3 3

Tópicos Especiais em Física Aplicada 
e Engenharia de Materiais 3 3

Microscópio Electrónico de Trans-
missão 3 3

Conversão e Armazenamento Avan-
çados de Energia Electroquímica 3 3

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;
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（b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理

的學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由應用物理及材料工程研究所開設的研究寫作，有關

科目的評核類別為通過/不通過，而學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

（是項刊登費用為 $7,614.00）

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日

2 0 1 5 / 2 0 16學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日

2016/2017學年第一次會議關於哲學博士（語言學──漢語）課

程及哲學博士（文學──中文）課程修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十二月十日第五十期第二組《澳

門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學人文學院哲學

博士（語言學──漢語）課程及哲學博士（文學──中文）課程

的學術與教學編排及學習計劃。

修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件

一、附件二、附件三及附件四，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一及附件三第三款所說明的課程正常修讀期限是

基於刊登於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行

政區公報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第

三十四期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar esta disci-
plina (com uma unidade de crédito), ministrada pelo IAPME, 
sendo o resultado da avaliação «aprovado» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

(Custo desta publicação $ 7 614,00)

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Linguística (Chinês) e do curso de doutoramento em Es-
tudos Literários (Chinês), tomadas na sua 4.ª sessão do ano 
lectivo de 2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na 
sua 1.ª sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 
de Setembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universi-
dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o Senado da Universidade de Macau deliberou alterar a orga-
nização científico-pedagógica e os planos de estudos do curso 
de doutoramento em Linguística (Chinês) e do curso de douto-
ramento em Estudos Literários (Chinês), da Faculdade de 
Letras da Universidade de Macau, publicados no aviso da Uni-
versidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 50, II Série, de 10 de Dezembro de 
2014. 

A organização científico-pedagógica e os planos de estudos 
alterados constam dos anexos I, II, III e IV à presente delibe-
ração e dela fazem parte integrante. 

2. A organização científico-pedagógica e os planos de estu-
dos referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que 
efectuaram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 
ou nos anos lectivos posteriores. 

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 dos ane-
xos I e III, fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Es-
pecial de Macau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na 
Declaração de Rectificação da Universidade de Macau, publi-
cada no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 34, II Série, de 24 de Agosto de 2016.
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二零一七年二月十五日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（語言學――漢語）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（語言學──漢語）

二、主修專業：語言學──漢語

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成二十六學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共八學分），以及撰寫一篇

博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成三十八學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共八學分）、選修科目（共

十二學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答

辯。

五、授課語言：中文

附件二

哲學博士（語言學――漢語）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

大學教學 " -- 0

學術寫作 " 2 2

中文研究方法論高級課程 " 3 3

中國語言學專題高級課程 " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 26

Universidade de Macau, aos 15 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao,Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de doutoramento 
em Linguística (Chinês)

1. Grau académico: Doutoramento em Linguística (Chinês)

2. Variante: Linguística (Chinês)

3. Duração normal do curso: quatro anos lectivos

4. Requisitos de graduação:

(1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número to-
tal de 26 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de oito unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

(2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número to-
tal de 38 unidades de crédito, os alunos que não detenham o 
grau de mestre na respectiva área devem completar, com apro-
veitamento, as disciplinas obrigatórias (com um total de oito 
unidades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 
12 unidades de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 
unidades de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

5. Língua veicular: Chinês

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em Linguística 
(Chinês)

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Ensino na Universidade » -- 0

Escrita Académica » 2 2

Métodos de Investiga-
ção para Estudos Chi-
neses, Nível Avançado » 3 3

Tópicos Avançados em 
Linguística Chinesa » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 26
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種類 每週學時 學分

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須根據導師建議修讀以下科目：

四門選自文學碩士學位（漢語語

言學）課程的科目

選修 3 3

" 3 3

" 3 3

" 3 3

總學分 38

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

（a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為

零；

（b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理

的學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由人文學院開設的學術寫作，有關科目的評核類別為

通過/不通過，而學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

附件三

哲學博士（文學――中文）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（文學──中文）

二、主修專業：文學──中文

三、課程正常修讀期限：四學年

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar as seguintes disciplinas, de acordo com 
a sugestão do respectivo orientador:

Quatro disc ipl inas a 
escolher das disciplinas 
do curso de mestrado 
em Letras (Linguística 
Chinesa)

Opcional 3 3

» 3 3

» 3 3

» 3 3

Número total de unidades de crédito 38

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Escrita Académica (com uma unidade de crédito), minis-
trada pela Faculdade de Letras, sendo o resultado da avaliação 
«aprovado» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

ANEXO III

Organização científico-pedagógica do curso de doutoramento 
em Estudos Literários (Chinês)

1. Grau académico: Doutoramento em Estudos Literários 
(Chinês)

2. Variante: Estudos Literários (Chinês)

3. Duração normal do curso: quatro anos lectivos
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四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成二十六學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共八學分），以及撰寫一篇

博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成三十八學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共八學分）、選修科目（共

十二學分），以及撰寫一篇博士論文（十八學分）並通過論文答

辯。

五、授課語言：中文

附件四

哲學博士（文學――中文）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

大學教學 " -- 0

學術寫作 " 2 2

中文研究方法論高級課程 " 3 3

中國文學專題高級課程 " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 26

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須根據導師建議修讀以下科目：

四門選自文學碩士學位（中國文

學）課程的科目

選修 3 3

" 3 3

" 3 3

" 3 3

總學分 38

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

4. Requisitos de graduação:

(1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número to-
tal de 26 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de oito unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

(2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número to-
tal de 38 unidades de crédito, os alunos que não detenham o 
grau de mestre na respectiva área devem completar, com apro-
veitamento, as disciplinas obrigatórias (com um total de oito 
unidades de crédito), as disciplinas opcionais (com um total de 
12 unidades de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 
unidades de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

5. Língua veicular: Chinês

ANEXO IV

Plano de estudos do curso de doutoramento em Estudos 
Literários (Chinês)

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Ensino na Universidade » -- 0

Escrita Académica » 2 2

Métodos de Investiga-
ção para Estudos Chi-
neses, Nível Avançado » 3 3

Tópicos Avançados em 
Literatura Chinesa » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 26

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar as seguintes disciplinas, de acordo com 
a sugestão do respectivo orientador:

Quatro disc ipl inas a 
escolher das disciplinas 
do curso de mestrado 
em Letras (Literatura 
Chinesa)

Opcional 3 3

» 3 3

» 3 3

» 3 3

Número total de unidades de crédito 38

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
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目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

（a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為

零；

（b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理

的學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由人文學院開設的學術寫作，有關科目的評核類別為

通過/不通過，而學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日

2 0 1 5 / 2 0 16學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日

2016/2017學年第一次會議關於哲學博士（語言學──英語）課

程修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十二月十日第五十期第二組《澳

門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學人文學院哲學

博士（語言學──英語）課程的學術與教學編排及學習計劃。

修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一

及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Escrita Académica (com uma unidade de crédito), minis-
trada pela Faculdade de Letras, sendo o resultado da avaliação 
«aprovado» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Linguística (Inglês), tomadas na sua 4.ª sessão do ano lecti-
vo de 2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, e na sua 
1.ª sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 21 de 
Setembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universi-
dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o Senado da Universidade de Macau deliberou alterar a orga-
nização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de 
doutoramento em Linguística (Inglês), da Faculdade de Letras 
da Universidade de Macau, publicados no aviso da Universi-
dade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 50, II Série, de 10 de Dezembro de 2014. 

A organização científico-pedagógica e o plano de estudos al-
terados constam dos anexos I e II à presente deliberação e dela 
fazem parte integrante. 

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que efectu-
aram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 ou nos 
anos lectivos posteriores. 

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
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報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十五日於澳門大學

校長　趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（語言學――英語）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（語言學──英語）

二、主修專業：語言學──英語

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成二十七學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共九學分），以及撰寫一篇

博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成三十學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共十二學分），以及撰寫一篇

博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

五、授課語言：英語

附件二

哲學博士（語言學――英語）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

大學教學 " -- 0

論文寫作II " 3 3

學術研究訓練專題I " 3 3

英語語言學專題 " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 27

cau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 15 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao,Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de doutoramento 
em Linguística (Inglês)

1. Grau académico: Doutoramento em Linguística (Inglês)

2. Variante: Linguística (Inglês)

3. Duração normal do curso: quatro anos lectivos

4. Requisitos de graduação:

(1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número to-
tal de 27 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de nove unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

(2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 30 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de 12 unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

5. Língua veicular: Inglês

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em Linguística 
(Inglês)

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Ensino na Universidade » -- 0

Escrita para a Investi-
gação II » 3 3

Prática Académica I » 3 3

Tópicos Especiais em 
Linguística Inglesa » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 27
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種類 每週學時 學分

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

論文寫作I 必修 3 3

總學分 30

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

（a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為

零；

（b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理

的學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由人文學院開設的論文寫作I I，有關科目的評核類別

為通過/不通過，而學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日

2 0 1 5 / 2 0 16學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日

2016/2017學年第一次會議關於哲學博士（應用語言學──葡

語）課程修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十二月十日第五十期第二組《澳

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar a seguinte disciplina:

Escrita para a Investi-
gação I Obrigatória 3 3

Número total de unidades de crédito 30

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Escrita para a Investigação II (com uma unidade de crédi-
to), ministrada pela Faculdade de Letras, sendo o resultado da 
avaliação «aprovado» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Linguística Aplicada (Português), tomadas na sua 4.ª sessão 
do ano lectivo de 2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 
2016, e na sua 1.ª sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada 
no dia 21 de Setembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universi-
dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o Senado da Universidade de Macau deliberou alterar a desig-
nação, a organização científico-pedagógica e os planos de estu-
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門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學人文學院哲學

博士（語言學──葡語）課程的課程名稱、學術與教學編排及學

習計劃，該課程更名為哲學博士（應用語言學──葡語）課程。

修改後的課程名稱、學術與教學編排及學習計劃載於本決

議的附件一及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的課程名稱、學術與教學編排及學習計劃適用

於在2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十五日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（應用語言學――葡語）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（應用語言學──葡語）

二、主修專業：應用語言學──葡語

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）修讀「一般對象」學習計劃的學生：

甲、具備相關碩士學位的學生須完成二十四學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共六學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。

乙、不具備相關碩士學位的學生須完成二十七學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共九學分），以及撰寫一篇

博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

丙、不具備任何碩士學位的學生須完成三十學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共十二學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。

dos do curso de doutoramento em Linguística (Português), da 
Faculdade de Letras da Universidade de Macau, publicados no 
aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 10 de 
Dezembro de 2014. A designação do curso passa a ser curso de 
doutoramento em Linguística Aplicada (Português).

A designação do curso, a organização científico-pedagógica 
e os planos de estudos alterados constam dos anexos I e II à 
presente deliberação e dela fazem parte integrante. 

2. A designação do curso, a organização científico-peda-
gógica e os planos de estudos referidos no número anterior 
aplicam-se aos alunos que efectuaram/efectuem a matrícula no 
ano lectivo de 2016/2017 ou nos anos lectivos posteriores. 

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 15 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao,Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de doutoramento 
em Linguística Aplicada (Português)

1. Grau académico: Doutoramento em Linguística Aplicada 
(Português)

2. Variante: Linguística Aplicada (Português)

3. Duração normal do curso: quatro anos lectivos

4. Requisitos de graduação:

(1) Para os alunos que optem pelo plano de estudos gerais:

a. Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 24 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de seis unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

b. Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 27 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de nove unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

c. Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 30 unidades de crédito, os alunos que não tenham qualquer 
mestrado devem completar, com aproveitamento, as disciplinas 
obrigatórias (com um total de 12 unidades de crédito), e elabo-
rar uma dissertação (com 18 unidades de crédito), com aprova-
ção na respectiva discussão. 
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（二）修讀「在職教師」學習計劃的學生：

甲、具備相關碩士學位的學生須完成二十七學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共九學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。

乙、不具備相關碩士學位的學生須完成三十學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共十二學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。

五、授課語言：葡語

附件二

哲學博士（應用語言學――葡語）課程

學習計劃

適用於修讀「一般對象」學習計劃的學生：

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

大學教學 " -- 0

葡萄牙語研究及學術寫作 " 3 3

應用語言學：跨語言專題 " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 24

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

葡萄牙語研究的基本讀物選讀I 必修 3 3

總學分 27

(2) Para os alunos que optem pelo plano de estudos para pro-
fessores:

a. Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 27 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de nove unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

b. Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 30 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de 12 unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

5. Língua veicular: Português

ANEXO II

Planos de estudos do curso de doutoramento em Linguística 
Aplicada (Português)

Para os alunos que optem pelo plano de estudos gerais:

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Ensino na Universidade » -- 0

Investigação e Escrita 
Académica em Estu-
dos Portugueses, Nível 
Avançado » 3 3

Tópicos Interlinguís-
t icos em Linguíst ica 
Aplicada » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 24

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima re-
feridas, frequentar a seguinte disciplina:

Leituras Fundamentais 
em Estudos Portugue-
ses I Obrigatória 3 3

Número total de unidades de crédito 27
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種類 每週學時 學分

不具備任何碩士學位的學生*

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

葡萄牙語研究的基本讀物選讀II 必修 3 3

總學分 30

*不具備任何碩士學位的學生只能修讀為「一般對象」而設

的學習計劃，並須在首兩年修讀葡萄牙語研究的基本讀物選讀I

和葡萄牙語研究的基本讀物選讀II。

適用於修讀「在職教師」學習計劃的學生：

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

大學教學 " -- 0

葡萄牙語研究及學術寫作 " 3 3

應用語言學：跨語言專題 " 3 3

葡萄牙語研究的基本讀物選讀I " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 27

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

葡萄牙語研究的基本讀物選讀II 必修 3 3

總學分 30

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos que não tenham qualquer mestrado*

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar a seguinte disciplina:

Leituras Fundamentais 
em Estudos Portugue-
ses II Obrigatória 3 3

Número total de unidades de crédito 30

*Os alunos que não tenham qualquer mestrado podem, ape-
nas, optar pelo plano de estudos gerais, devendo, ainda, fre-
quentar as disciplinas de Leituras Fundamentais em Estudos 
Portugueses I e de Leituras Fundamentais em Estudos Portu-
gueses II, nos primeiros dois anos. 

Para os alunos que optem pelo plano de estudos para profes-
sores:

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Ensino na Universidade » -- 0

Investigação e Escrita 
Académica em Estu-
dos Portugueses, Nível 
Avançado » 3 3

Tópicos Interlinguís-
t icos em Linguíst ica 
Aplicada » 3 3

Leituras Fundamentais 
em Estudos Portugue-
ses I » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 27

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar a seguinte disciplina:

Leituras Fundamentais 
em Estudos Portugue-
ses II Obrigatória 3 3

Número total de unidades de crédito 30



N.º 8 — 22-2-2017 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 3071

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

（a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為

零；

（b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理

的學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由人文學院開設的葡萄牙語研究及學術寫作，有關科

目的評核類別為通過/不通過，而學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日

2 0 1 5 / 2 0 16學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日

2016/2017學年第一次會議關於哲學博士（哲學及宗教學）課程

修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十二月十日第五十期第二組《澳

門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學人文學院哲學

博士（哲學及宗教學）課程的學術與教學編排及學習計劃。

修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一

及附件二，並為本決議的組成部分。

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Investigação e Escrita Académica em Estudos Portugueses, 
Nível Avançado (com uma unidade de crédito), ministrada pela 
Faculdade de Letras, sendo o resultado da avaliação «aprova-
do» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Filosofia e Estudos Religiosos, tomadas na sua 4.ª sessão do 
ano lectivo de 2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, 
e na sua 1.ª sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 
21 de Setembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universi-
dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, 
o Senado da Universidade de Macau deliberou alterar a orga-
nização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso de 
doutoramento em Filosofia e Estudos Religiosos, da Faculdade 
de Letras da Universidade de Macau, publicados no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 10 de Dezem-
bro de 2014. 

A organização científico-pedagógica e o plano de estudos al-
terados constam dos anexos I e II à presente deliberação e dela 
fazem parte integrante. 
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二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十五日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（哲學及宗教學）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（哲學及宗教學）

二、主修專業：哲學及宗教學

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成二十四學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共六學分），以及撰寫一篇

博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成二十七學分方可滿

足畢業要求，其中包括完成必修科目（共九學分），以及撰寫一

篇博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

五、授課語言：英語

附件二

哲學博士（哲學及宗教學）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

大學教學 " -- 0

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que efectu-
aram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 ou nos 
anos lectivos posteriores. 

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 15 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao,Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de doutoramento 
em Filosofia e Estudos Religiosos

1. Grau académico: Doutoramento em Filosofia e Estudos 
Religiosos

2. Variante: Filosofia e Estudos Religiosos

3. Duração normal do curso: quatro anos lectivos

4. Requisitos de graduação:

(1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número to-
tal de 24 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de seis unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

(2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 27 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de nove unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

5. Língua veicular: Inglês

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em Filosofia e 
Estudos Religiosos

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Ensino na Universidade » -- 0
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種類 每週學時 學分

哲學及宗教學研究寫作 必修 3 3

特設哲學及宗教課程I " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 24

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

特設哲學及宗教課程II 必修 3 3

總學分 27

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

（a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為

零；

（b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理

的學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由人文學院開設的哲學及宗教學研究寫作，有關科目

的評核類別為通過／不通過，而學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Escrita para a Inves-
tigação em Filosofia e 
Estudos Religiosos Obrigatória 3 3

Temas Espec ia is em 
Filosofia e Estudos Re-
ligiosos I » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 24

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar a seguinte disciplina:

Temas Espec ia is em 
Filosofia e Estudos Re-
ligiosos II Obrigatória 3 3

Número total de unidades de crédito 27

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Escrita para a Investigação em Filosofia e Estudos Religio-
sos (com uma unidade de crédito), ministrada pela Faculdade 
de Letras, sendo o resultado da avaliação «aprovado» ou «re-
provado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.
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茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日

2 0 1 5 / 2 0 16學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日

2016/2017學年第一次會議關於哲學博士（文學──英文）課程

修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十二月十日第五十期第二組《澳

門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學人文學院哲學

博士（文學──英文）課程的學術與教學編排及學習計劃。

修改後的學術與教學編排及學習計劃載於本決議的附件一

及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的學術與教學編排及學習計劃適用於在

2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十五日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（文學――英文）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（文學──英文）

二、主修專業：文學──英文

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）具備相關碩士學位的學生須完成二十七學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共九學分），以及撰寫一篇

博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）不具備相關碩士學位的學生須完成三十學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共十二學分），以及撰寫一篇

博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Estudos Literários (Inglês), tomadas na sua 4.ª sessão do 
ano lectivo de 2015/2016, realizada no dia 20 de Abril de 2016, 
e na sua 1.ª sessão do ano lectivo de 2016/2017, realizada no dia 
21 de Setembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Re-
gime Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei 
n.º 1/2006, e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o Senado da Universidade de Macau deliberou al-
terar a organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
do curso de doutoramento em Estudos Literários (Inglês), da 
Faculdade de Letras da Universidade de Macau, publicados no 
aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 10 de 
Dezembro de 2014. 

A organização científico-pedagógica e o plano de estudos al-
terados constam dos anexos I e II à presente deliberação e dela 
fazem parte integrante. 

2. A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos no número anterior aplicam-se aos alunos que efectu-
aram/efectuem a matrícula no ano lectivo de 2016/2017 ou nos 
anos lectivos posteriores. 

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 15 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao,Wei.
––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de doutoramento 
em Estudos Literários (Inglês)

1. Grau académico: Doutoramento em Estudos Literários 
(Inglês)

2. Variante: Estudos Literários (Inglês)

3. Duração normal do curso: quatro anos lectivos

4. Requisitos de graduação:

(1) Para satisfazer o requisito de graduação, do número to-
tal de 27 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de nove unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

(2) Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 30 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de 12 unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 
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五、授課語言：英語

附件二

哲學博士（文學――英文）課程

學習計劃

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

大學教學 " -- 0

論文寫作II " 3 3

學術研究訓練專題I " 3 3

英語文學研究專題 " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 27

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

論文寫作I 必修 3 3

總學分 30

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

（a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為

零；

（b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理

的學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

5. Língua veicular: Inglês

ANEXO II

Plano de estudos do curso de doutoramento em Estudos 
Literários (Inglês)

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Ensino na Universidade » -- 0

Escrita para a Investi-
gação II » 3 3

Prática Académica I » 3 3

Tópicos Especiais em 
Literatura Inglesa » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 27

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar a seguinte disciplina:

Escrita para a Investi-
gação I Obrigatória 3 3

Número total de unidades de crédito 30

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
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生須修讀由人文學院開設的論文寫作I I，有關科目的評核類別

為通過/不通過，而學分為壹。

（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

茲公佈澳門大學教務委員會於二零一六年四月二十日

2 0 1 5 / 2 0 16學年第四次會議及於二零一六年九月二十一日

2016/2017學年第一次會議關於哲學博士（文學及跨文化研究

──葡文）課程修改之決議如下：

一、澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳

門大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行

政命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項的規

定，決議修改刊登於二零一四年十二月十日第五十期第二組《澳

門特別行政區公報》之澳門大學通告內，澳門大學人文學院哲學

博士（文學──葡文）課程的課程名稱、學術與教學編排及學習

計劃，該課程更名為哲學博士（文學及跨文化研究──葡文）課

程。

修改後的課程名稱、學術與教學編排及學習計劃載於本決

議的附件一及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的課程名稱、學術與教學編排及學習計劃適用

於在2016/2017學年及以後入學的學生。

註：附件一第三款所說明的課程正常修讀期限是基於刊登

於二零一六年八月三日第三十一期第二組《澳門特別行政區公

報》之澳門大學通告及刊登於二零一六年八月二十四日第三十四

期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學更正聲明。

二零一七年二月十五日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

哲學博士（文學及跨文化研究――葡文）課程

學術與教學編排

一、學位：哲學博士（文學及跨文化研究──葡文）

tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Escrita para a Investigação II (com uma unidade de crédi-
to), ministrada pela Faculdade de Letras, sendo o resultado da 
avaliação «aprovado» ou «reprovado». 

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

Publicam-se as seguintes deliberações do Senado da Univer-
sidade de Macau, relativas à revisão do curso de doutoramento 
em Estudos Literários e Interculturais (Português), tomadas 
na sua 4.ª sessão do ano lectivo de 2015/2016, realizada no 
dia 20 de Abril de 2016, e na sua 1.ª sessão do ano lectivo de 
2016/2017, realizada no dia 21 de Setembro de 2016:

1. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime Ju-
rídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, e 
na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universida-
de de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o 
Senado da Universidade de Macau deliberou alterar a designa-
ção, a organização científico-pedagógica e os planos de estudos 
do curso de doutoramento em Estudos Literários (Português), 
da Faculdade de Letras da Universidade de Macau, publicados 
no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 10 
de Dezembro de 2014. A designação do curso passa a ser curso 
de doutoramento em Estudos Literários e Interculturais (Por-
tuguês).

A designação do curso, a organização científico-pedagógica 
e os planos de estudos alterados constam dos anexos I e II à 
presente deliberação e dela fazem parte integrante. 

2. A designação do curso, a organização científico-peda-
gógica e os planos de estudos referidos no número anterior 
aplicam-se aos alunos que efectuaram/efectuem a matrícula no 
ano lectivo de 2016/2017 ou nos anos lectivos posteriores. 

Nota: A duração normal do curso, referida no n.º 3 do anexo I, 
fundamenta-se no aviso da Universidade de Macau, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 31, II Série, de 3 de Agosto de 2016, e na Declaração de 
Rectificação da Universidade de Macau, publicada no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II 
Série, de 24 de Agosto de 2016.

Universidade de Macau, aos 15 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao,Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de doutoramento 
em Estudos Literários e Interculturais (Português)

1. Grau académico: Doutoramento em Estudos Literários e 
Interculturais (Português)
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二、主修專業：文學及跨文化研究──葡文

三、課程正常修讀期限：四學年

四、畢業要求：

（一）修讀「一般對象」學習計劃的學生：

甲、具備相關碩士學位的學生須完成二十四學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共六學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。

乙、不具備相關碩士學位的學生須完成二十七學分方可滿足

畢業要求，其中包括完成必修科目（共九學分），以及撰寫一篇

博士論文（十八學分）並通過論文答辯。

丙、不具備任何碩士學位的學生須完成三十學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共十二學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。

（二）修讀「在職教師」學習計劃的學生：

甲、具備相關碩士學位的學生須完成二十七學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共九學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。

乙、不具備相關碩士學位的學生須完成三十學分方可滿足畢

業要求，其中包括完成必修科目（共十二學分），以及撰寫一篇博

士論文（十八學分）並通過論文答辯。

五、授課語言：葡語

附件二

哲學博士（文學及跨文化研究――葡文）課程

學習計劃

適用於修讀「一般對象」學習計劃的學生：

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

大學教學 " -- 0

2. Variante: estudos Literários e Interculturais (Português)

3. Duração normal do curso: quatro anos lectivos

4. Requisitos de graduação:

(1) Para os alunos que optem pelo plano de estudos gerais:

a. Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 24 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de seis unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

b. Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 27 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de nove unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

c. Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 30 unidades de crédito, os alunos que não tenham qualquer 
mestrado devem completar, com aproveitamento, as disciplinas 
obrigatórias (com um total de 12 unidades de crédito), e elabo-
rar uma dissertação (com 18 unidades de crédito), com aprova-
ção na respectiva discussão. 

(2) Para os alunos que optem pelo plano de estudos para pro-
fessores:

a. Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 27 unidades de crédito, os alunos detentores do grau de 
mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de nove unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

b. Para satisfazer o requisito de graduação, do número total 
de 30 unidades de crédito, os alunos que não detenham o grau 
de mestre na respectiva área devem completar, com aproveita-
mento, as disciplinas obrigatórias (com um total de 12 unida-
des de crédito), e elaborar uma dissertação (com 18 unidades 
de crédito), com aprovação na respectiva discussão. 

5. Língua veicular: Português

ANEXO II

Planos de estudos do curso de doutoramento em Estudos 
Literários e Interculturais (Português)

Para os alunos que optem pelo plano de estudos gerais:

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Ensino na Universidade » -- 0
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種類 每週學時 學分

葡萄牙語研究及學術寫作 必修 3 3

葡萄牙語文學與跨文化研究的

新趨勢

" 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 24

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

葡萄牙語研究的基本讀物選讀I 必修 3 3

總學分 27

不具備任何碩士學位的學生*

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

葡萄牙語研究的基本讀物選讀II 必修 3 3

總學分 30

*不具備任何碩士學位的學生只能修讀為「一般對象」而設

的學習計劃，並須在首兩年修讀葡萄牙語研究的基本讀物選讀I

和葡萄牙語研究的基本讀物選讀II。

適用於修讀「在職教師」學習計劃的學生：

種類 每週學時 學分

具備相關碩士學位的學生

科目

研究倫理 必修 -- 0

大學教學 " -- 0

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Investigação e Escrita 
Académica em Estu-
dos Portugueses, Nível 
Avançado Obrigatória 3 3

Novas Tendências em 
Estudos Literár ios e 
Interculturais Portu-
gueses » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 24

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar a seguinte disciplina:

Leituras Fundamentais 
em Estudos Portugue-
ses I Obrigatória 3 3

Número total de unidades de crédito 27

Para os alunos que não tenham qualquer mestrado*

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar a seguinte disciplina:

Leituras Fundamentais 
em Estudos Portugue-
ses II Obrigatória 3 3

Número total de unidades de crédito 30

*Os alunos que não tenham qualquer mestrado podem, ape-
nas, optar pelo plano de estudos gerais, devendo, ainda, fre-
quentar as disciplinas de Leituras Fundamentais em Estudos 
Portugueses I e de Leituras Fundamentais em Estudos Portu-
gueses II, nos primeiros dois anos.

Para os alunos que optem pelo plano de estudos para profes-
sores:

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Para os alunos detentores do grau de mestre na respectiva 
área

Disciplinas

Ética na Investigação Obrigatória -- 0

Ensino na Universidade » -- 0
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種類 每週學時 學分

葡萄牙語研究及學術寫作 必修 3 3

葡萄牙語文學與跨文化研究的

新趨勢

" 3 3

葡萄牙語研究的基本讀物選讀I " 3 3

博士論文 必修 -- 18

總學分 27

不具備相關碩士學位的學生

除修讀上述科目外，學生須修讀以下科目：

葡萄牙語研究的基本讀物選讀II 必修 3 3

總學分 30

在2015/2016學年及以前入學，沒有修讀或通過全校統一科

目（研究倫理，研究寫作，大學教學（I）和大學教學（I I））的學

生，過渡性措施如下：

（1）研究倫理：

（a）由2016/2017學年起研究倫理為網上學習課程，學分為

零；

（b）2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究倫理

的學生須修讀研究倫理網上學習課程，學分為壹。

（2）研究寫作：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過研究寫作的學

生須修讀由人文學院開設的葡萄牙語研究及學術寫作，有關科

目的評核類別為通過/不通過，而學分為壹。

Tipos
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Investigação e Escrita 
Académica em Estu-
dos Portugueses, Nível 
Avançado Obrigatória 3 3

Novas Tendências em 
Estudos Literár ios e 
Interculturais Portu-
gueses » 3 3

Leituras Fundamentais 
em Estudos Portugue-
ses I » 3 3

Dissertação de douto-
ramento Obrigatória -- 18

Número total de unidades de crédito 27

Para os alunos que não detenham o grau de mestre na res-
pectiva área

Os alunos devem, além de frequentar as disciplinas acima 
referidas, frequentar a seguinte disciplina:

Leituras Fundamentais 
em Estudos Portugue-
ses II Obrigatória 3 3

Número total de unidades de crédito 30

Aos alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 e aos que efectuaram a matrícula nos anos lectivos 
anteriores, sem terem frequentado ou sem terem completado, 
com aproveitamento, as disciplinas comuns da Universidade 
(Ética na Investigação, Escrita para Investigação, Ensino Uni-
versitário I e Ensino Universitário II), aplicam-se as seguintes 
medidas transitórias:

(1) Ética na Investigação:

(a) A partir do ano lectivo de 2016/2017, a disciplina de Ética 
na Investigação passa a ser uma disciplina online, com zero 
unidades de crédito;

(b) Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, esta dis-
ciplina, devem frequentar a sua versão online, neste caso, com 
uma unidade de crédito.

(2) Escrita para Investigação:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, a discipli-
na de Escrita para Investigação, devem frequentar a disciplina 
de Investigação e Escrita Académica em Estudos Portugueses, 
Nível Avançado (com uma unidade de crédito), ministrada pela 
Faculdade de Letras, sendo o resultado da avaliação «aprova-
do» ou «reprovado». 
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（3）大學教學（I）和大學教學（II）：

2015/2016學年及以前入學而沒有修讀或通過大學教學（I）

和大學教學（II）的學生豁免修讀以上兩門科目。

（是項刊登費用為 $40,223.00）

澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳門

大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行政

命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項之規定，

於二零一七年一月十八日第四次會議批准了修改刊登於二零一四

年十二月十日第五十期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大

學通告內，澳門大學人文學院文學碩士學位（葡萄牙語言及文

化——文學和文化研究）課程的課程名稱、學術與教學編排及學

習計劃，該課程更名為文學碩士學位（葡萄牙語言及跨文化研

究——文學和文化研究）課程。現將課程的修改公佈如下：

一、修改後的課程名稱、學術與教學編排及學習計劃載於本

決議的附件一及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的課程名稱、學術與教學編排及學習計劃適用

於在2017/2018學年及以後入學的學生。

二零一七年二月十六日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

文學碩士學位

（葡萄牙語言及跨文化研究——文學和文化研究）課程

學術與教學編排

一、學位：文學碩士

二、主修專業：葡萄牙語言及跨文化研究——文學和文化研

究

三、課程正常修讀期限：兩學年

四、畢業要求：學生須完成三十學分方可滿足畢業要求，其

中包括完成必修科目（共九學分）、選修科目（共十五學分），以

及撰寫一篇學術論文（六學分）並通過論文答辯。

五、授課語言：葡語

(3) Ensino Universitário I e Ensino Universitário II:

Os alunos que efectuaram a matrícula no ano lectivo de 
2015/2016 ou nos anos lectivos anteriores, sem terem frequen-
tado ou sem terem completado, com aproveitamento, estas dis-
ciplinas, ficam isentos de frequentar as mesmas disciplinas.

(Custo desta publicação $ 40 223,00)

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime Ju-
rídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universi-
dade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o 
Senado da Universidade de Macau, na sua 4.ª sessão realizada 
no dia 18 de Janeiro de 2017, aprovou a revisão da designação, 
da organização científico-pedagógica e do plano de estudos do 
curso de mestrado em Letras (Língua e Cultura Portuguesa 
— Estudos Literários e Culturais), da Faculdade de Letras da 
Universidade de Macau, publicados no aviso da Universidade 
de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 50, II Série, de 10 de Dezembro de 2014, pas-
sando o referido curso a designar-se mestrado em Letras (Língua 
Portuguesa e Estudos Interculturais — Estudos Literários e 
Culturais). Publicam-se as respectivas alterações do referido 
curso:

1. A designação do curso, a organização científico-pedagógica e 
o plano de estudos alterados constam dos anexos I e II à pre-
sente deliberação e dela fazem parte integrante. 

2. A designação do curso, a organização científico-pedagógica 
e o plano de estudos referidos no número anterior aplicam-se aos 
alunos que efectuem a matrícula no ano lectivo de 2017/2018 
ou nos anos lectivos posteriores. 

Universidade de Macau, aos 16 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de 
mestrado em Letras (Língua Portuguesa e Estudos 

Interculturais — Estudos Literários e Culturais)

1. Grau académico: Mestrado em Letras.

2. Variante: Língua Portuguesa e Estudos Interculturais — 
Estudos Literários e Culturais.

3. Duração normal do curso: Dois anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: Para satisfazer o requisito de 
graduação, no total de 30 unidades de crédito, os alunos devem 
completar, com aproveitamento, as disciplinas obrigatórias 
(com um total de nove unidades de crédito), as disciplinas 
opcionais (com 15 unidades de crédito), e elaborar uma disser-
tação académica (com seis unidades de crédito), com aprova-
ção na respectiva discussão.

5. Língua veicular: Português.
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附件二

文學碩士學位

（葡萄牙語言及跨文化研究——文學和文化研究）課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

文學和文化研究方法I 必修 3 3

文學和文化研究方法II " 3 3

從選修科目表中選修四門科目 選修 12 12

經課程統籌人許可，從人文學院

開設的其他碩士課程中選修一

門與課程相關之科目

" 3 3

學分 21

第二學年：

研究報告及論文寫作指導 必修 3 3

學術論文 " -- 6

學分 9

總學分 30

文學碩士學位

（葡萄牙語言及跨文化研究——文學和文化研究）課程

選修科目表

科目 每週學時 學分

專業葡語I 3 3

專業葡語II 3 3

葡萄牙在亞太地區的影響 3 3

葡萄牙海洋擴張的歷史 3 3

ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado em Letras 
(Língua Portuguesa e Estudos Interculturais — 

Estudos Literários e Culturais)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Metodologia dos Estu-
dos Literários e Cultu-
rais I Obrigatória 3 3

Metodologia dos Estu-
dos Literários e Cultu-
rais II » 3 3

Quatro disc ipl inas a 
escolher da Lista de 
Disciplinas Opcionais Opcionais 12 12

Com o consentimento 
do coordenador de cur-
so, escolher uma disci-
plina, relacionada com 
o presente curso, de 
outros cursos de mes-
trado ministrados pela 
Faculdade de Letras Opcional 3 3

Total 21

2.º Ano lectivo:

Seminário para apre-
sentação da investiga-
ção e elaboração da 
dissertação Obrigatória 3 3

Dissertação académica » -- 6

Total 9

Número total de unidades de crédito 30

Curso de mestrado em Letras (Língua Portuguesa e Estudos 
Interculturais — Estudos Literários e Culturais)

Lista de Disciplinas Opcionais

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Língua Portuguesa como Língua de 
Trabalho I 3 3

Língua Portuguesa como Língua de 
Trabalho II 3 3

Portugal na Região da Ásia-Pacífico 3 3

História da Expansão Marítima Por-
tuguesa 3 3
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科目 每週學時 學分

葡萄牙管治時期的澳門史 3 3

葡語國家現代文學 3 3

中國與葡語國家關係 3 3

葡萄牙語文學作品中的東方形象 3 3

澳門的葡語文學 3 3

文學和文化研究——專題講座I 3 3

文學和文化研究——專題講座II 3 3

跨文化交際 3 3

語法與交流 3 3

澳門大學教務委員會根據經第1/2006號法律核准的《澳門

大學法律制度》第七條第一款的規定，以及經第14/2006號行政

命令核准的《澳門大學章程》第三十六條第一款（五）項之規定，

於二零一七年一月十八日第四次會議批准了修改刊登於二零一四

年十二月十日第五十期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大

學通告內，澳門大學人文學院文學碩士學位（葡萄牙語言及文

化——應用語言學）課程的課程名稱、學術與教學編排及學習計

劃，該課程更名為文學碩士學位（葡萄牙語言及跨文化研究——

應用語言學）課程。現將課程的修改公佈如下：

一、修改後的課程名稱、學術與教學編排及學習計劃載於本

決議的附件一及附件二，並為本決議的組成部分。

二、上款所指的課程名稱、學術與教學編排及學習計劃適用

於在2017/2018學年及以後入學的學生。

二零一七年二月十六日於澳門大學

校長 趙偉

––––––––––

附件一

文學碩士學位

（葡萄牙語言及跨文化研究——應用語言學）課程

學術與教學編排

一、學位：文學碩士

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

História de Macau sob a Administra-
ção Portuguesa 3 3

Literatura Lusófona Moderna 3 3

Relações entre a China e os Países de 
Língua Portuguesa 3 3

Imagens do Oriente na Literatura em 
Língua Portuguesa 3 3

Literatura de Macau em Língua Por-
tuguesa 3 3

Tema Especial sobre Estudos Literá-
rios e Culturais I 3 3

Tema Especial sobre Estudos Literá-
rios e Culturais II 3 3

Comunicação Intercultural 3 3

Gramática e Comunicação 3 3

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Regime 
Jurídico da Universidade de Macau, aprovado pela Lei n.º 1/2006, 
e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º dos Estatutos da Universidade 
de Macau, aprovados pela Ordem Executiva n.º 14/2006, o Sena-
do da Universidade de Macau, na sua 4.ª sessão realizada no 
dia 18 de Janeiro de 2017, aprovou a revisão da designação, da 
organização científico-pedagógica e do plano de estudos do 
curso de mestrado em Letras (Língua e Cultura Portuguesa — 
Linguística Aplicada), da Faculdade de Letras da Universidade 
de Macau, publicados no aviso da Universidade de Macau no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 50, II Série, de 10 de Dezembro de 2014, passando o referi-
do curso a designar-se mestrado em Letras (Língua Portuguesa 
e Estudos Interculturais — Linguística Aplicada). Publicam-se 
as respectivas alterações do referido curso:

1. A designação do curso, a organização científico-pedagógica e 
o plano de estudos alterados constam dos anexos I e II à pre-
sente deliberação e dela fazem parte integrante. 

2. A designação do curso, a organização científico-pedagógica 
e o plano de estudos referidos no número anterior aplicam-se aos 
alunos que efectuem a matrícula no ano lectivo de 2017/2018 
ou nos anos lectivos posteriores. 

Universidade de Macau, aos 16 de Fevereiro de 2017.

O Reitor, Zhao, Wei.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de mestrado 
em Letras (Língua Portuguesa e Estudos 
Interculturais — Linguística Aplicada)

1. Grau académico: Mestrado em Letras.
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二、主修專業：葡萄牙語言及跨文化研究——應用語言學

三、課程正常修讀期限：兩學年

四、畢業要求：學生須完成三十學分方可滿足畢業要求，其

中包括完成必修科目（共九學分）、選修科目（共十五學分），以

及撰寫一篇學術論文（六學分）並通過論文答辯。

五、授課語言：葡語

附件二

文學碩士學位

（葡萄牙語言及跨文化研究——應用語言學）課程

學習計劃

科目 種類 每週學時 學分

第一學年：

語言學研究方法I 必修 3 3

語言學研究方法II " 3 3

從選修科目表中選修四門科目 選修 12 12

經課程統籌人許可，從人文學院

開設的其他碩士課程中選修一

門與課程相關之科目

" 3 3

學分 21

第二學年：

研究報告及論文寫作指導 必修 3 3

學術論文 必修 -- 6

學分 9

總學分 30

2. Variante: Língua Portuguesa e Estudos Interculturais — 
Linguística Aplicada.

3. Duração normal do curso: Dois anos lectivos.

4. Requisitos de graduação: Para satisfazer o requisito de 
graduação, no total de 30 unidades de crédito, os alunos devem 
completar, com aproveitamento, as disciplinas obrigatórias 
(com um total de nove unidades de crédito), as disciplinas 
opcionais (com 15 unidades de crédito), e elaborar uma disser-
tação académica (com seis unidades de crédito), com aprova-
ção na respectiva discussão.

5. Língua veicular: Português.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado em Letras
 (Língua Portuguesa e Estudos Interculturais 

— Linguística Aplicada)

Disciplinas Tipo
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo:

Metodologia dos Estu-
dos Linguísticos I Obrigatória 3 3

Metodologia dos Estu-
dos Linguísticos II » 3 3

Quatro disc ipl inas a 
escolher da Lista de 
Disciplinas Opcionais Opcionais 12 12

Com o consentimento 
do coordenador de cur-
so, escolher uma disci-
plina, relacionada com 
o presente curso, de 
outros cursos de mes-
trado ministrados pela 
Faculdade de Letras Opcional 3 3

Total 21

2.º Ano lectivo:

Seminário para apre-
sentação da investiga-
ção e elaboração da 
dissertação Obrigatória 3 3

Dissertação académica » -- 6

Total 9

Número total de unidades de crédito 30
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文學碩士學位

（葡萄牙語言及跨文化研究——應用語言學）課程

選修科目表

科目 每週學時 學分

專業葡語I 3 3

專業葡語II 3 3

母語和第二語言習得過程 3 3

葡語作為第二語言教學法 3 3

對外葡語課程規劃及教材評估 3 3

對外葡語閱讀技巧訓練 3 3

葡語作為第二語言教學課程設計與實習 3 3

葡萄牙語社會語言學 3 3

葡語應用語言學專題I 3 3

葡語應用語言學專題II 3 3

（是項刊登費用為 $9,581.00）

Curso de mestrado em Letras (Língua Portuguesa 
e Estudos Interculturais — Linguística Aplicada)

Lista de Disciplinas Opcionais

Disciplinas
Horas 

semanais
Unidades 
de crédito

Língua Portuguesa como Língua de 
Trabalho I 3 3

Língua Portuguesa como Língua de 
Trabalho II 3 3

O Processo de Aquisição de Línguas 
(L1 e L2) 3 3

Metodologia do Ensino do Português 
como Língua Segunda 3 3

Planificação do Currículo e Avaliação 
dos Materiais para o Ensino do Por-
tuguês como Língua Estrangeira 3 3

O Desenvolvimento de Capacidades 
de Leitura em Português Língua Es-
trangeira 3 3

Planificação e Estágio Supervisiona-
dos do Ensino do Português como 
Língua Segunda 3 3

Sociolinguística da Língua Portuguesa 3 3

Tópicos Especiais em Linguística 
Aplicada na Área do Português I 3 3

Tópicos Especiais em Linguística 
Aplicada na Área do Português II 3 3

(Custo desta publicação $ 9 581,00)
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