Mestrados

e pós-graduações

As empresas
procuram
pessoas
qualificadas
A melhor forma de responder aos desafios é com os
conhecimentos e as competências que se adquirem
nos mestrados e nas pós-graduações.
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Áreas que se destacam
Por sua vez, Pedro Dominguinhos, presidente do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), recorda
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uma maior procura por mestres
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