
Why study at the University of Auckland?

• Ranked 85th in the QS World University Rankings (2019). 

• One of 1% of Business Schools in the world to hold Triple Crown accreditation from AACSB 
International, EFMD-EQUIS and AMBA. 

• Auckland is a safe, multicultural city of 1.5 million people, ranked third in the Mercer 2018 Quality 
of Living survey. 

• Business classes are held in the state-of-the-art Sir Owen G Glenn Building. Built in 2008, it 
features the latest technology in its lecture theatres, study rooms and computer labs.

We offer a portfolio of coursework masters programmes

PROGRAMME POINTS/DURATION INTERNATIONAL FEES NZD* INTAKES

Master of Management 180 points; 15 months NZ$57,890 April/September

Master of International Business 240 points; 18 months NZ$77,662 April/September

Master of Professional Accounting 240 points; 18 months NZ$77,662 April/September

Master of Marketing 240 points; 18 months NZ$77,662 April/September

Master of Human Resource Management 240 points; 18 months NZ$79,207 September

*These are indicative fees only (including student services fee) based on the April 2019 intake; the indicative fees shown for the Master of Human Resource 

Management are for the September 2019 intake– please refer to our website.

The MMgt offers specialisations in Accounting, Business, International Business, Marketing and Human Resource Management. 

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

Academic: A bachelors degree from a recognised Brazilian university in either business or a relevant non-business discipline, with a 7.0/10 average.  
The exact entry requirement will depend on the ranking of the institution and discipline studied. 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

What scholarships are available?

A number of scholarships are available. Visit our website: www.businessmasters.auckland.ac.nz/scholarships
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Porque estudar na Universidade de Auckland?

• Classificada no 85º lugar no ranking mundial de universidades QS (2019). 

• Está entre 1% das Escolas de Negócios em todo o mundo a obter a acreditação Tríplice Coroa  
da AACSB International, EFMD-EQUIS e AMBA. 

• Auckland é uma cidade segura e multicultural com 1,5 milhão de pessoas, e ocupa o terceiro 
lugar na pesquisa de qualidade de vida da Mercer de 2018. 

• As aulas de negócios são realizadas no moderno edifício Sir Owen G Glenn (Sir Owen G Glenn 
Building). Construído em 2008, possui a mais recente tecnologia em seus auditórios de aula, 
salas de estudo e laboratórios de informática.

Oferecemos um portfólio de programas de cursos de mestrado

PROGRAMA PONTOS/DURAÇÃO VALORES INTERNACIONAIS EM NZ$* ADMISSÃO - 

Mestrado em Gestão  180 pontos; 15 meses NZ$57,890 Abril/Setembro

Mestrado em Negócios Internacionais 240 pontos; 18 meses NZ$77,662 Abril/Setembro

Mestrado em Contabilidade Profissional 240 pontos; 18 meses NZ$77,662 Abril/Setembro

Mestrado em Marketing 240 pontos; 18 meses NZ$77,662 Abril/Setembro

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 240 pontos; 18 meses NZ$79,207 Setembro

*Esses valores são apenas indicativos (incluindo taxa de serviços aos estudantes) com base na admissão em abril de 2019; os valores indicados para o 

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos são para a admissão em setembro de 2019 - consulte nosso site.

O Mestrado em Gestão (MMgt) oferece especializações em Contabilidade, Negócios, Negócios Internacionais, Marketing e Gestão de Recursos 
Humanos.  

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
Acadêmico: diploma de bacharel em uma universidade brasileira reconhecida em negócios ou uma disciplina não comercial relevante, com 
uma nota média 7,0 (de 10). O requisito exato de entrada vai depender da classificação da instituição e disciplina estudada. Não é necessária 
experiência de trabalho.   

Idioma inglês: os estudantes internacionais devem obter uma pontuação acadêmica do IELTS de 6,5, um mínimo de 6,0 ou melhor em cada 
elemento ou equivalente TOEFL. Para detalhes completos sobre os requisitos de entrada, acesse  www.businessmasters.auckland.ac.nz

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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