1. Acesso a uma vasta gama de cursos nos três ciclos
de estudos
Em áreas como as humanidades e ciências sociais,
ciências agrícolas e medicina veterinária, ciências
da vida e ambiente, ciências da saúde e engenharia.
2. Contacto com investigação de topo
Acesso a investigação e investigadores de qualidade reconhecidos nos principais rankings internacionais.
3. Descobrir novas competências
Oportunidade para descobrir novos interesses e
desenvolver novas competências, dentro e fora do
ambiente académico.
4. Integrar um ambiente inspirador
Estudar num Eco-campus de 120 ha, considerado
um dos maiores jardins botânicos da Europa, que
reúne num único espaço educação, investigação,
cultura e desporto.
5. Sentir que pertence
A um ecossistema de aprendizagem multidisciplinar
que valoriza o conhecimento e relações próximas
entre professores, estudantes e pessoal administrativo.
6. Abraçar a diversidade
Contactar com estudantes portugueses e outros,
de outras partes do mundo, com uma vasta gama
de origens, interesses e culturas.
7. Criar relações para a vida
Oportunidade para desenvolver uma rede global
de contactos, moldar relações entre pares, aceder
a diferentes mercados e estabelecer parcerias para
o sucesso.
8. Experimentar uma nova cidade
Vila Real é segura, económica e acessível, com boa
qualidade de vida, excelente gastronomia e vinhos,
e onde as pessoas são acolhedoras.
9. Viver numa região apaixonante
Integrada no cenário único do Vale do Douro
(Património Mundial da UNESCO), a região tem
espaços de natureza vibrante como o Parque
Nacional do Alvão e a Serra do Marão, entre outros.
10. Contribuir para um mundo melhor
Acreditar que o conhecimento pode mudar
atitudes, pessoas e sociedade e assim contribuir
para um mundo mais harmonioso e sustentável.
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10 RAZÕES

PROGRAMAS DE
DOUTORAMENTO

OFERTA EDUCATIVA 2021/22
Agronegócios e Sustentabilidade

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Cadeias de Produção Agrícola – da mesa ao
campo

Estudos Literários

Ciência Animal
Ciência e Tecnologia Web
Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar
Ciências Agronómicas e Florestais

Genética Molecular Comparativa
Geologia
Informática
TechAgro – Tecnologias Emergentes aplicadas aos Sistemas Agro-florestais

Ciências da Cultura
Ciências da Educação
Ciências da Linguagem
Ciências do Desporto
Ciências Físicas Aplicadas
Ciências Químicas e Biológicas
Ciências Veterinárias

Candidaturas

Desenvolvimento Sustentável da Floresta

O Calendário das Candidaturas para
cada ano pode ser consultado aqui

Desenvolvimento, Sociedades e Territórios
Didática de Ciências e Tecnologias:
— Didática de Ciências Físicas;
— Didática de Ciências Matemáticas;
— Didática de Ciências da Engenharia;
— Didática da Informática

Visitas UTAD
A Universidade recebe visitas
presenciais. Para marcar, basta
contactar o Gabinete de Relações
Internacionais e Mobilidade (GRIM) e
indicar a área de estudo para o email:
international@utad.pt

