
 

法學士學位課程 (中葡雙語授課) 

頒授學位： 法學士 

  

課程模式： 日間或夜間 

  

課程目的： 1. 澳門大學法學院法學士課程主要培養熟悉澳門法律制度

的法律人材，畢業生能在澳門或外地以中葡雙語勝任澳門

法律實際工作和理論研究。 

2. 法學院教學制度基本上屬羅馬 ─ 日爾曼或歐洲大陸法

體制，教學作風嚴謹，要求嚴格，注重質量。本課程的法

律科目很多，都是講授澳門各種實體法和程序法的理論、

法條和實踐。鑒於澳門社會及其法律制度的特點且屬於國

際都市，在法律課程的科目中特設有關中國內地法、葡國

法、國際法、比較法等法律科目以及中文、葡文語言科目

和其他一些通識科目。 

  

課程正常修讀期限： 五年 

  

授課語言： 中文或葡文 

  

報考資格： 1. 中葡雙語法學士課程向澳門居民招生。 

2. 完成中學六年級╱高中三年級╱十二年級並取得畢業資

格者。 

3. 現正就讀中學六年級╱高中三年級╱十二年級或相等程

度。   

4. 如申請人在二○一四年九月一日年滿廿五歲或以上，並具

有關工作經驗者，可獲豁免入學之學歷要求，但申請人必

須參加入學考試。 

5. 除了報考入學考試外，申請人亦可選擇申請「直接入學」

或「轉學」，申請條件請瀏覽澳門大學註冊處網頁。 

 

  

 

 

 

 



 

 

畢業要求： 1. 學生必須完成26門法律必修課、25學分的法律實踐科目、7

門法律選修科目及5門通識教育科目，合共164-173學分。

學生如主要以中文修讀法律必修科目，其中40%法律必修

科目必須以葡語完成（不包括葡語語言科目），學生如主

要以葡語修讀法律必修科目，其中40%法律必修科目，必

須以中文完成；母語為中文的學生，第一學年在葡國或者

中國內地大學修讀葡語；母語為葡語的學生，則第一學年

在澳門或者中國內地修讀中文。 

2. 學生必須通過葡語測試中心專門為母語為非葡語的外國

學生或人士舉辦的“大學葡萄牙語文憑”等級測試。 

  

畢業生出路： 完成中葡雙語法學士課程畢業生為精通葡語及法律人才，畢

業生更可於葡語系國家擔當工作。同時，亦能於澳門投考澳

門法官、檢察官、律師、登記和公證官員、公共行政機關、

公共實體或私營企業的法律專家、司法輔助人員、法律教員、

研究人員和公務員等。熟悉澳門法律的畢業生也是公共行政

部門很需要的人才。 

  

課程大綱： http://www.umac.mo/fll/ 

  

其他資料： -------- 

  

查詢： 電話：+853 8397 4772/4792/4777 

電郵：fll.enquiry@umac.mo 
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Curso de Licenciatura em Direito [Leccionado em Chinês e Português] 
 

Grau Académico: Licenciatura em Direito 

  

Regime do Curso: Curso Diurno ou Curso Pós-Laboral 

  

Objectivos do Curso: 1. O objectivo essencial do Curso de Licenciatura em Direito da 
Faculdade de Direito é a formação de juristas com um 
profundo conhecimento do sistema jurídico de Macau, 
qualificando-os para o exercício de profissões jurídicas e a 
investigação teórica sobre o Direito de Macau que exijam o 
domínio das línguas chinesa e portuguesa, quer em Macau 
quer no exterior. 

2. A metodologia do ensino na Faculdade de Direito é 
fundamentalmente de inspiração românico-germânica ou 
europeia continental, mantendo uma orientação pedagógica de 
rigor e prosseguindo uma formação de elevada qualidade 
científica e pedagógica, com especial ênfase nos aspectos 
práticos. De acordo com as características do sistema jurídico, 
da sociedade e maneira de viver de Macau, e no contexto da 
progressiva globalização, para além de um profundo e 
extensivo estudo do Direito de Macau, com particular atenção 
aos diplomas legais fundamentais, quer substantivos quer 
processuais, incluem-se no plano de estudos disciplinas de 
Direito Chinês, de Direito Português, de Direito Internacional, 
de Direito Comparado, de Línguas Chinesa e Portuguesa e 
umas outras disciplinas de educação geral. 

  

Duração Normal do 
Curso: 

5 anos 

  

Língua Veicular: Chinês ou Português 

  

 

 

 

 



 

 

Requisitos de 
Inscrição: 

1. As vagas para o Curso de Licenciatura em Direito        
[Leccionado em Chinês e Português] são restritas a residentes 
de Macau.  

2. Candidatos que possuam o 12.º ano de escolaridades 
completo com aproveitamento ou habilitações literárias 
equivalentes. 

3. Candidatos que se encontrem a frequentar o 12.º ano ou 
equivalente. 

4. Candidatos com idade igual ou superior a 25 anos até ao dia 1 
de Setembro de 2014, e com experiência profissional, podem 
ser isentos das condições acima referidas, mas terão de 
submeter-se aos respectivos exames de admissão.  

5. Além de exames de admissão, pode candidatar-se à “admissão 
directa” ou à “transferência”, cujos pre-requisitos são 
disponíveis nas páginas online da Secretaria da Universidade 
de Macau. 

  
Requisitos para 
Graduação: 

1. O aluno deverá concluir 26 disciplinas jurídicas obrigatórias, 
25 unidades de crédito de disciplinas de prática jurídica, 7 
disciplinas opcionais de ciências jurídicas e 5 disciplinas de 
educação geral, sendo requerido um total de 164-173 
unidades de crédito. O aluno que tenha o chinês como língua 
principal deverá concluir pelo menos 40% das disciplinas 
obrigatórias de Direito em português (não incluindo as 
disciplinas da língua portuguesa); o aluno que tenha o 
português como língua principal deverá concluir pelo menos 
40% das disciplinas obrigatórias de Direito em chinês. O 
aluno cuja língua materna seja o chinês aprende português no 
primeiro ano lectivo em universidades de Portugal ou do  
Interior da China; o aluno cuja língua materna seja o 
português aprende chinês no primeiro ano lectivo em Macau 
ou no Interior da China. 

2. O aluno deverá concluir com aproveitamento o exame 
“Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira”  
produzido pelo Centro de Avaliação de Português Língua 
Estrangeira para estudantes estrangeiros ou individuais cuja 



 

língua materna não é o português. 
  

Informação sobre os 
Graduados: 

Os graduados serão profissionais jurídicos com um sólido 
domínio do português e poderão exercer funções nos países de 
língua portuguesa. Também poderão candidatar-se ao exercício 
de várias funções em Macau tais como juízes, procuradores 
públicos, advogados, notários, conservadores, juristas de sectores 
públicos e privados, funcionários judiciais, docentes e 
investigadores universitários e funcionários públicos. O 
conhecimento do direito de Macau é uma condição privilegiada 
para o acesso a cargos da administração pública. 

  

Plano de Estudos: http://www.umac.mo/fll/ 
  

Outras Informações: ------ 
  

Informações: Tel: +853 8397 4772/4792/4777 
Email: fll.enquiry@umac.mo 
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