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Por que estudar na Universidade de Auckland?
• Classificada em 85º lugar no ranking mundial de universidades QS (2022).
• Uma das faculdades de administração de empresas a fazer parte
do seleto grupo de 1% no mundo a ter acreditação Triple Crown
(tríplice coroa) da AACSB International, da EFMD-EQUIS e da AMBA.
• Número 1 na Nova Zelândia e em 68ª no mundo no QS Graduate
Employability Rankings 2022 (classificação de empregabilidade
de graduados).
• Auckland é uma cidade segura e multicultural com 1,5 milhão
de habitantes e ocupa o primeiro lugar do mundo no índice
de qualidade de vida da Economist Intelligence Unit’s index de 2021.
• As aulas de administração são ministradas no magnífico edifício
Sir Owen G Glenn (Sir Owen G Glenn Building), que conta com a mais
recente tecnologia em suas salas de aula, salas de estudo e laboratórios
de informática.

Oferecemos dois programas de cursos de mestrado
INVESTIMENTO PARA ALUNOS

PROGRAMA

PONTOS/DURAÇÃO

Mestrado em Gestão

180 pontos; 15 meses

NZ$64,192

Abril/setembro

Mestrado em Contabilidade Profissional

240 pontos; 18 meses

NZ$86,610

Abril/setembro

INTERNACIONAIS EM NZD*

ADMISSÃO

*Esses valores são apenas indicativos (incluindo taxa de serviços aos estudantes) com base na admissão em abril de 2022.

O Mestrado em Gestão (MMgt) oferece especializações em Contabilidade, Negócios Internacionais e Marketing.
O Mestrado em Contabilidade Profissional (MProfAcctg) é reconhecido por: Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ),
Certified Practising Accountants (CPA) Australia, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) e Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA).

Requisitos de Admissão
Para ser admitido, é necessário ter concluído o curso de graduação em uma universidade ou instituição de ensino reconhecida, no mínimo
com uma nota média equivalente ao B da Nova Zelândia nos cursos mais avançados. Esta graduação pode ser um diploma em negócios ou
um diploma não comercial em uma disciplina revelante, como humanas, engenharia, tecnologia ou ciências. Não é necessário ter experiência
profissional.
Língua Inglesa: Os estudantes internacionais devem obter uma pontuação total no IELTS de 6,5; um mínimo de 6,0 ou acima em cada
elemento ou equivalente no TOEFL.
Para obter detalhes completos sobre os requisitos de admissão, acesse www.businessmasters.auckland.ac.nz/programmes-entry-and-fees

Quais bolsas de estudo estão disponíveis?
Várias bolsas de estudo estão disponíveis. Acesse nosso site: www.businessmasters.auckland.ac.nz/scholarships
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Why study at the University of Auckland?
• Ranked 85th in the QS World University Rankings (2022).
• Ranked in the top 1% of business schools in the world to hold Triple
Crown accreditation from AACSB International, EFMD-EQUIS and AMBA.
• Number 1 in New Zealand and 68th in the world in the QS Graduate
Employability Rankings 2022.
• Auckland is a safe, multicultural city of 1.5 million people, ranked first in
the Economist Intelligence Unit’s index of the world’s most liveable cities
(2021)
• Business classes are held in the iconic Sir Owen G Glenn Building,
featuring the latest technology in its lecture theatres, study rooms and
computer labs.

We offer two coursework masters programmes
PROGRAMME

POINTS/DURATION

INTERNATIONAL FEES NZD*

INTAKES

Master of Management

180 points; 15 months

NZ$64,192

April/September

Master of Professional Accounting

240 points; 18 months

NZ$86,610

April/September

*These are indicative fees only (including student services fee) based on the April 2022 intake.

The MMgt offers specialisations in Accounting, International Business and Marketing.
The MProfAcctg is recognised by the Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), Certified Practising Accountants (CPA)
Australia, the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) and the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Entry requirements
To gain entry you will need to have completed a bachelors degree from a recognised university or learning institution with the equivalent of at
least a New Zealand B average in the most advanced courses. This can be either a degree in business or a non-business degree in a relevant
discipline such as the arts, engineering, technology, or science. No work experience required.
English language: International students must achieve an academic IELTS overall score of 6.5, all bands 6.0 or better or the TOEFL equivalent.
For full details of entry requirements, visit www.businessmasters.auckland.ac.nz/programmes-entry-and-fees

What scholarships are available?
A number of scholarships are available. Visit our website: www.businessmasters.auckland.ac.nz/scholarships
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