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UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

De acordo com o disposto na 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 Macau, na sua sessão realizada no dia 15 de Dezembro de 
2020, deliberou o seguinte:

Aprovar a alteração do Regulamento Relativo aos Graus 
Académicos Atribuídos pela Universidade de Macau, publi-
cado no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, 
Suplemento, de 28 de Outubro de 2020, sendo que a nova re-
dacção consta do anexo à presente deliberação e dela faz parte 
integrante.

Universidade de Macau, aos 16 de Dezembro de 2020.

O Presidente do Conselho da Universidade, Lam Kam Seng 
Peter.

––––––––––

Regulamento relativo aos Graus Académicos 
atribuídos pela Universidade de Macau

Artigo 1.º

Graus académicos

1. A Universidade de Macau, abreviadamente designada por 
UM, atribui os graus académicos de licenciado, mestre, doutor 
e doutor honoris causa. 

2. A UM pode ainda atribuir títulos, diplomas ou certifica-
dos nos termos da legislação aplicável. 

3. A UM, após aprovação do Senado, atribui graus académi-
cos, bem como outros títulos, diplomas ou certificados, com ex-
cepção dos graus honoríficos e distinções honoríficas, a quem 
tenha: 

1) Completado um curso reconhecido; 

2) Obtido aprovação em exames, testes ou em outros proces-
sos de avaliação, adequados; 

3) Cumprido os regulamentos académicos elaborados pelo 
Senado ou outros regulamentos da UM. 

Artigo 2.º

Graus ou distinções honoríficos

1. A UM pode atribuir o grau de doutor honoris causa ou 
outras distinções honoríficas às personalidades: 

1) Que tenham contribuído de forma exemplar para a UM 
ou para a comunidade, na promoção do saber ou em outras 
áreas; 

2) Que tenham contribuído de forma relevante para a huma-
nidade ou que tenham alcançado êxitos merecedores de tais 
graus ou títulos. 

澳 門 大 學

通 告

澳門大學校董會根據經第14/2006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，於二零二零年十二

月十五日會議決議通過以下事項：

核准修改刊登於二零二零年十月二十八日第四十四期第二組

副刊《澳門特別行政區公報》澳門大學通告內之《澳門大學學位

頒授規章》，修改文本附於本決議並為其組成部分。

二零二零年十二月十六日於澳門大學

校董會主席 林金城

––––––––––

《澳門大學學位頒授規章》

第一條

學位

一、澳門大學（以下簡稱“澳大”）頒授學士學位、碩士學

位、博士學位及榮譽博士學位。

二、澳大尚可按適用的法例頒授名銜、文憑或證書。

三、除榮譽學位或榮譽名銜外，經教務委員會通過後，澳大

頒授學位以及其他名銜、文憑或證書予下列人士：

（一）完成一項獲認可課程者；

（二）通過適當的考試、測驗或其他評估程序者；

（三）符合教務委員會制定的學術規章及其他澳大規章者。

第二條

榮譽學位或榮譽名銜

一、澳大可頒授榮譽博士學位或榮譽名銜予下列人士：

（一）在促進知識或其他領域上對澳大或社會有卓越貢獻

者；

（二）對人類有重大貢獻或所取得的成就配獲得該等學位

或名銜者。
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二、校董會向校監提交由榮譽學位及榮譽名銜委員會推薦

的人士名單，經核准後施行。

第三條

名稱

澳大頒授的學位的名稱載於屬本規章組成部分的附件一

內。

第四條

證書

一、學士學位畢業證書用B4紙印製，底色為淡米黃色，配上

黑字，框為金色和藍色，框外白邊闊度為十五毫米。

二、碩士學位畢業證書用B4紙印製，底色為淡米黃色，配上

黑字，框為金色和紅色，框外白邊闊度為十五毫米。

三、榮譽博士學位證書及博士學位畢業證書用B4紙印製，底

色為淡米黃色，配上黑字，雙框全為金色，框外白邊闊度為十五

毫米。

四、學士後文憑/證書課程證書用B4紙印製，底色為淡米黃

色，配上黑字，框外白邊闊度為十五毫米。

五、所有證書之上端均印有澳門大學徽章。

六、榮譽博士學位證書由澳門大學校監及校長共同簽署，博

士學位、碩士學位、學士學位及學士後文憑/證書課程畢業證書

由澳門大學校長及教務長共同簽署；並於朱紅色或洋紅色的鈐

印上加蓋大學鋼印為據。

七、澳大得頒發證書的式樣載於屬本規章組成部分的附件

二內，且該等證書由印務局專責印製。

2. A lista de personalidades escolhida pela Comissão de 
Graus e Títulos Honoríficos é proposta pelo Conselho da Uni-
versidade ao Chanceler para aprovação da atribuição dos graus 
e títulos honoríficos. 

Artigo 3.º

Designações

As designações dos graus académicos atribuídos pela UM 
são especificadas no Anexo I ao presente Regulamento e que 
dele faz parte integrante. 

Artigo 4.º

Certificados

1. A carta de curso de licenciatura tem formato B4 e é im-
pressa em cor preta sobre fundo claro, de cor creme, com uma 
cercadura em cores de ouro e azul e uma margem branca a 
toda a volta de 15 milímetros de largura. 

2. A carta de curso de mestrado tem formato B4 e é impres-
sa em cor preta sobre fundo claro, de cor creme, com uma cer-
cadura em cores de ouro e vermelho e uma margem branca a 
toda a volta de 15 milímetros de largura. 

3. O certificado de grau de doutor honoris causa e a carta 
doutoral têm formato B4 e são impressos em cor preta sobre 
fundo claro, de cor creme, com uma cercadura dupla em cor de 
ouro e uma margem branca a toda a volta de 15 milímetros de 
largura. 

4. O certificado de curso de diploma/certificado de pós-gra-
duação tem formato B4 e é impresso em cor preta sobre fundo 
claro, de cor creme, com uma margem branca a toda a volta de 
15 milímetros de largura. 

5. Todos os certificados vêm encimados pela insígnia da Uni-
versidade de Macau. 

6. O certificado de grau de doutor honoris causa é assinado 
conjuntamente pelo chanceler e pelo reitor da Universidade de 
Macau e a carta doutoral, as cartas de curso de mestrado e de 
licenciatura e o certificado de curso de diploma/certificado de 
pós-graduação, são assinados conjuntamente pelo reitor e pelo 
coordenador do Gabinete de Assuntos Académicos da Univer-
sidade de Macau, sendo todos autenticados com o selo branco 
em uso na Universidade sobre uma mancha de cor encarnada/  
/carmim. 

7. Os certificados atribuídos pela Universidade de Macau, 
cujos modelos constam do Anexo II ao presente Regulamento 
e que dele faz parte integrante, são impressos exclusivamente 
pela Imprensa Oficial de Macau. 
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附件一

Anexo I

（第三條所指的附件）

(a que se refere o artigo 3.º)

澳大頒授的學位的名稱

Designações dos graus académicos atribuídos pela UM

學位

Graus académicos

文學士 Licenciatura em Letras Bachelor of Arts

工商管理學士 Licenciatura em Gestão de Empresas Bachelor of Business Administration

教育學士 Licenciatura em Educação Bachelor of Education

法學士 Licenciatura em Direito Bachelor of Law

理學士 Licenciatura em Ciências Bachelor of Science

工程學士 Licenciatura em Engenharia Bachelor of Engineering

社會科學學士 Licenciatura em Ciências Sociais Bachelor of Social Sciences

文學碩士 Mestrado em Letras Master of Arts

工商管理碩士 Mestrado em Gestão de Empresas Master of Business Administration

教育碩士 Mestrado em Educação Master of Education

法學碩士 Mestrado em Direito Master of Law

理學碩士 Mestrado em Ciências Master of Science

工程碩士 Mestrado em Engenharia Master of Engineering

社會科學碩士 Mestrado em Ciências Sociais Master of Social Sciences

公共行政碩士 Mestrado em Administração Pública Master in Public Administration

高級管理人員工商管

理碩士

Mestrado Executivo em Gestão de Empresas Executive Master of Business Administration

哲學碩士（研究範疇包

括：文學、工商管理、教

育、法學、理學、工程、

社會科學及公共行政）

Mestrado (As áreas de investigação englobam: 
Letras, Gestão de Empresas, Educação, Direito, 
Ciências, Engenharia, Ciências Sociais e Adminis-
tração Pública)

Master of Philosophy (Research areas include: 
Arts, Business Administration, Education, Law, 
Science, Engineering, Social Sciences and Public 
Administration)

哲學博士（研究範疇包

括：文學、人文學、工商

管理、教育學、法學、理

學、工程及社會科學）

Doutoramento (As áreas de investigação englo-
bam: Letras, Humanidades, Gestão de Empresas, 
Educação, Direito, Ciências, Engenharia e Ciên-
cias Sociais)

Doctor of Philosophy (Research areas include: 
Arts, Humanities, Business Administration, Edu-
cation, Law, Science, Engineering and Social 
Sciences)

工商管理博士 Doutoramento em Gestão de Empresas (Profissional) Doctor of Business Administration

公共行政博士 Doutoramento em Administração Pública (Profissional) Doctor of Public Administration

教育博士 Doutoramento em Educação (Profissional) Doctor of Education

榮譽文學博士 Doutoramento honoris causa em Letras Doctor of Letters honoris causa

榮譽人文學博士 Doutoramento honoris causa em Humanidades Doctor of Humanities honoris causa

榮譽工商管理博士 Doutoramento honoris causa em Gestão de Empresas Doctor of Business Administration honoris causa

榮譽教育博士 Doutoramento honoris causa em Educação Doctor of Education honoris causa

榮譽法學博士 Doutoramento honoris causa em Direito Doctor of Law honoris causa

榮譽理學博士 Doutoramento honoris causa em Ciências Doctor of Science honoris causa

榮譽社會科學博士 Doutoramento honoris causa em Ciências Sociais Doctor of Social Sciences honoris causa
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附件二

Anexo II

（第四條所指的附件）

(a que se refere o artigo 4.º)

澳大頒發的證書式樣

Modelos de certificados atribuídos pela UM
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（是項刊登費用為 $19,840.00）

(Custo desta publicação $ 19 840,00)




