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Cursos Superiores
2015/2018
O ano letivo 2017/2018, finalizou a 31 de julho corrente, e o
ISAL efetuou um balanço dos Cursos Superiores que
ingressaram no ano letivo 2015/2016 e terminaram agora a sua
licenciatura.
Com apenas um dia após a conclusão do ano letivo, e ainda
com alunos em exames para as épocas de recurso, foi possível
apurar uma taxa de empregabilidade Global de 53%.
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Defesas de Estágio
Nos dias 11, 16 e 18 de julho realizaram-se
as defesas orais de estágio de cinco alunos
das Licenciaturas de Gestão de Empresas e
de Turismo no auditório do ISAL | Instituto
Superior de Administração e Línguas.

Pós-Graduações
Gestão de Alojamento Local
Assim, no decurso dos cursos ou através dos estágios
curriculares inseridos nos mesmos, os alunos conseguiram a
sua colocação no mercado de trabalho, sendo a distribuição por
curso a seguinte:
- No curso superior de Gestão de Empresas, a taxa de
empregabilidade obtida foi de 81%, sendo o curso com a maior
taxa de empregabilidade, com apenas 19% dos alunos para
colocação no mercado de trabalho e prosseguimento de
estudos;
- No Curso Superior de Turismo, 36% dos alunos já se
encontram a trabalhar, sendo que 11% dos alunos optaram pelo
prosseguimento de estudos;
- No Curso Superior de Organização e Gestão Hoteleira, a taxa
de empregabilidade é de 42%.
Tendo em conta que os recém licenciados iniciam agora a sua
procura ativa de experiências profissionais, acreditamos que as
taxas de empregabilidade apresentadas irão sofrer alterações
positivas.
O ISAL, acompanha o percurso profissional dos seus alunos, até
um ano após a conclusão do curso.
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(Início 19 de outubro de 2018)

Gestão de Recursos Humanos
(Início 12 de outubro de 2018)

Gestão de Serviços de Saúde e
Instituições Sociais
Gestão e Logística

Licenciaturas
1ª Fase de candidaturas de 18
de julho a 8 de agosto.
Licenciatura de Gestão de Empresas
Licenciatura de Organização e
Gestão Hoteleira
Licenciatura de Turismo

