
IPCB com 120 vagas nas licenciaturas para estudantes do profissional

Os estudantes dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados já podem entrar diretamente nas
licenciaturas do Politécnico de Castelo Branco, nos termos do novo concurso especial de acesso ao ensino superior criado pelo Decreto-Lei
n.º 11/2020, de 2 de abril. O IPCB vai disponibilizar cerca de 120 vagas para acesso às suas licenciaturas, de acordo com o previsto no
Despacho n.º 6343-B/2020, de 15 de junho.
Para o Presidente do IPCB, António Fernandes, a possibilidade criada através deste novo concurso responde ao desafio da abertura da
base social de apoio ao ensino superior, estando contemplada a adaptação e diversificação dos mecanismos de ingresso. Adianta ainda
que as ofertas educativas e formativas de dupla certificação, escolar e profissional, do ensino secundário, conferentes do nível 4 do
Quadro Nacional de Qualificações, são atualmente responsáveis por cerca de 45 % dos alunos que frequentam o ensino secundário.

 

IPCB no top 5 do 2020 Portuguese University Ranking

O Politécnico de Castelo Branco está no top 5 dos politécnicos
portugueses e em 19.º lugar entre as 93 instituições de ensino superior
portuguesas avaliadas no "2020 Portuguese University Ranking".
Denominado “Top Universities in Portugal”, a uniRank™ publicou este
ranking avaliando as instituições de ensino superior portuguesas que
cumpriam critérios específicos, nomeadamente as que “ministrem cursos
de pelo menos 4 anos de ciclo de estudos conducentes aos graus de
licenciado, mestre ou doutorado e lecionem cursos predominantemente
tradicionais, assentes num formato de ensino presencial”.
  

Candidaturas a mestrados

O IPCB tem abertas até 4 de setembro as candidaturas para a frequência
de cursos de mestrado nas suas escolas superiores.
Podem candidatar-se estudantes nacionais e internacionais que tenham
concluído o grau de licenciado, ou habilitação equivalente, ou detentores
de um currículo escolar, científico ou profissional, que demonstre
capacidade para realização deste ciclo de estudos. Os estudantes que não
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