LICENCIATURA EM ECONOMIA
INTAKE 2020
1º ANO
1º SEMESTRE
Matemática I
Introdução à Economia I
Contabilidade Financeira
Introdução à Gestão
Data Analysis

ECTS
7.5
7.5
6
6
3

Learn in Action Program

2º SEMESTRE
Matemática II
Introdução à Economia II
Análise de Reportes Financeiros
Estatística I
Data Modelling

ECTS
7.5
7.5
5
6
3

Learn in Action Program

2º ANO
1º SEMESTRE
Microeconomics I
Statistics II
Finance I
Economic History

ECTS
7.5
7.5
7.5
6

Learn in Action Program

2º SEMESTRE

ECTS

Econometrics
Macroeconomics
Applied Economics
Direito Económico e Empresarial
Cristianismo e Cultura
Learn in Action Program

3º ANO
1º ou 2º SEMESTRE
International Economics
Microeconomics II
Public Economics
Open Economy Macroeconomics
Ética e Responsabilidade Social

ECTS
7.5
7.5
7.5
7.5
3

Disciplinas Optativas

7.5
7.5
6
6
3

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO de LICENCIATURA
Os alunos terminam a sua licenciatura quando atingirem 180 ECTS, simultaneamente cumprindo os
seguintes requisitos:
- Cumprir o pré-requisito de Língua Inglesa (mínimo nível B1);
- Obter aprovação a todas as disciplinas obrigatórias do seu plano de estudos;
- Realizar disciplinas optativas necessárias, ou em validações opcionais
(summer courses ou validação de experiências), para atingir os 180 ECTS
- Obter aprovação nos ECTS obrigatórios do Programa Learn in Action (3 ECTS).

EXPERIÊNCIA ERASMUS/EXCHANGE
Recomenda-se a todos os alunos de licenciatura a experiência de um semestre no estrangeiro ao abrigo
do Programa Erasmus/Exchange.
DISCIPLINAS OPTATIVAS
No último ano da Licenciatura, o plano curricular dos alunos é flexível, permitindo-lhes escolher, de forma
personalizada, um conjunto de disciplinas optativas, de acordo com as suas áreas de maior interesse. O leque
de disciplinas disponíveis é variado e inclui: disciplinas oferecidas na CATÓLICA-LISBON, em outras
Faculdades da Universidade Católica Portuguesa ou em Universidades estrangeiras e frequentadas durante
o período de intercâmbio. Alunos podem também inscrever-se em algumas disciplinas obrigatórias de um
dos outros planos de estudos oferecidos na CATÓLICA-LISBON.
PROGRAMA LEARN IN ACTION
O programa Learn in Action reforça o desenvolvimento de competências pessoais e de gestão de carreira,
desenhado exclusivamente para os alunos de licenciatura.
Introduz uma vertente prática que é um complemento crucial ao conhecimento académico e que prepara os
alunos para o mercado de trabalho e para uma carreira de sucesso. Profissionais experientes abordam uma
variedade de competências e inclui também a possibilidade de desenvolver atividades extracurriculares
como estágios, projetos de voluntariado e empreendedorismo.
Para completar este requisito é obrigatório obter 3 ECTS. Em função da sua participação em diversas
atividades os alunos ganharão pontos, que são depois convertidos em ECTS. São necessários obter 42 pontos
e os requisitos referidos abaixo:






CV aprovado na careerNETwork
Aprovação no módulo de Comunicação Oral e Escrita
Aprovação num módulo de desenvolvimento pessoal (à escolha entre os tópicos disponíveis)
Aprovação num módulo de recrutamento (à escolha entre os tópicos disponíveis)
Aprovação numa atividade de conhecimento do mercado de trabalho (à escolha entre várias
atividades, incluindo validação de estágios, projetos de voluntariado ou empreendedorismo
realizados)

É possível acrescentar até 1 ECTS (aos 3 ECTS obrigatórios) caso alunos optem por validar um estágio, um
projeto de voluntariado, ou um projeto de empreendedorismo realizado. A sua validação dependerá do tipo
de experiência e da sua duração. Cada experiência poderá ser convertida entre 6 a 18 Pontos.

Para mais informação sobre os vários módulos e atividades disponíveis, sistema de Pontos, inscrições na
plataforma careerNETwork e exemplos pode clicar AQUI.
Para questões relacionadas com o programa Learn in Action, contacte learninaction.clsbe@ucp.pt ou dirijase ao Careers & Talent Office durante o horário de expediente.

