
 
 

Ano Letivo 2022/2023 

I - Propinas 

 

Curso de Especialização em Administração Hospitalar 

 

 

Propina Curso: € 5.200,00 

 

Prazos e modalidades de pagamento: 

 

 

Opção A 

  1º Ano € 3.800,00 no ato de matrícula (aplicar-se-á o desconto de 5%) 

 

2º Ano € 1.400,00 mês de setembro de 2023 

 

 

Opção B 

1º Ano 

 € 1.800,00 no ato de matrícula 

 € 750,00 no mês de janeiro de 2023 

 € 750,00 no mês de março de 2023 

 € 500,00 no mês de maio de 2023 

 

2º Ano  

 € 700,00 no mês de setembro de 2023 

 € 700,00 no mês de janeiro de 2024 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II – Redução de Propinas 

 

Os alunos inscritos no Programa de Doutoramento, Cursos de Mestrado e Cursos de Especialização regulares, 

que tenham obtido um diploma de Curso conferentes de grau ou de Especialização pela ENSP/UNL, beneficiam 

de uma redução de 10% do valor de propina anualmente fixado. 

  
 

III - Frequência de unidades curriculares isoladas 

- € 30 por ECTS – Alunos internos quando os créditos obtidos não forem necessários para a 

obtenção de grau /diploma de especialização 

- € 80 por ECTS – Alunos externos podendo os créditos obtidos ser contabilizados para a obtenção 

de grau /diploma de especialização 

- Redução de 20% do valor do ECTS para grupos de 4 ou mais alunos externos da mesma instituição 

 

IV - Suspensão da contagem dos prazos para entrega e defesa da componente não letiva (Dissertação 

e Trabalho de Campo) nos cursos de Mestrado e de Especialização da ENSP 

 - € 800 – Por um prazo máximo, e único, de 180 dias seguidos 

 - Modalidades de pagamento:  

 Pagamento único com a autorização do pedido 

 Pagamento faseado em três prestações: 1ª de € 300 com o pedido e as restantes, de €250 

até final do 2º e 4º mês  

         

 - €1.000 - Pela inscrição na edição do curso seguinte 

  - Modalidades de pagamento:  

 Pagamento único com o pedido 

 Pagamento faseado em quatro prestações: 1ª com o pedido €300, a 2ª até final do 2º mês 

de €300 e as restantes, de €200, até final do, 4º e 6º mês 

 

  V - Reingresso (Circular Normativa nº 3/2010 de 26 de outubro) 

 - € 70,00 – Candidatura ao reingresso (cf. Tabela de Emolumentos da UNL) 

 - € 30,00 - Por ECTS em falta 

 -Modalidades de pagamento: 

 Pagamento único com a autorização do pedido 

 

     Pagamento faseado em quatro prestações, a primeira com a aceitação do pedido e as restantes até 

final do 2º, 4º e 6º mês. 


