
 
MBA em tempo integral em um ano da SDA Bocconi, para as pessoas que simplesmente não 

param 

O MBA em tempo integral de um ano é o carro-chefe da faculdade, que possui apenas 100 alunos 
de MBA. 

TBC, 28 de outubro de 2015 /PRNewswire/ -- A estrutura do MBA em tempo integral é organizada 
com base em três elementos:Planejamento  e Inovação, Controle e Investimento, Liderança de 
Pessoas e Gestão de Processos. Esses cursos principais compõem as competências necessárias 
para um líder global.  

 

Para aprender mais sobre o programa de MBA em tempo integral e interagir com o diretor, você pode 
acompanhar a transmissão ao vivo inscrevendo-se 
em http://www.sdabocconi.it/en/events/2015/11/why-choose-sda-bocconi-mba no dia 5 de novembro 
às 18h30. Para ver uma aula de verdade, inscreva-se 
em http://www.sdabocconi.it/en/events/2015/11/full-time-mba-online-class-equity-capital-markets no 
dia 26 de novembro às 10h15.  

Nos oito primeiros meses do programa os alunos fazem cursos básicos e desenvolvem habilidades 
de gestão. Em seguida, têm dois meses de experiência prática, no mundo real (estágio individual ou 
projeto de consultoria em grupo), e mais os cursos finais da área de Concentração. Além dos quatro 
cursos da área de Concentração, baseados em funções, como finanças, inovação, 
empreendedorismo e marketing, o programa oferece aos alunos a possibilidade de personalizar 
ainda mais seu desenvolvimento escolhendo a especialização setorizada em Gestão de Negócios 
de Luxo (Luxury Business Management, LBM) em parceria com o LVMH, líder internacionalmente 
renomado no setor de negócios de luxo.   

A última parte do MBA é realizada na Semana Arrivederci: artes e administração, telecomunicações 
e novas mídias, finanças relacionadas ao governo, setor farmacêutico e de saúde, e experiência em 
primeira mão com modelos comerciais "Feitos na Itália".  

A SDA Bocconi é parte de uma rede ativa e prestigiada de intercâmbios, colaborações e interações 
com instituições congêneres. OPrograma de Intercâmbio Internacional oferece a candidatos 
selecionados a oportunidade de passar de três a quatro meses do programa em outra faculdade de 
administração de alta qualidade.  

Os alunos do MBA têm acesso completo aos Serviços de Carreira, que fornecem orientação 
profissional individual e coaching, workshops, apresentações corporativas, visitas a empresas, 
elaboração de CV e ofertas de empregos. As atividades de gestão de carreira e recrutamento 
permitem que os participantes entrem em contato com uma grande variedade de empresas nacionais 
e internacionais.  

O MBA da SDA Bocconi está também entre os melhores programas do mundo no quesito melhor 
valor para o seu dinheiro. De acordo com o mais recente ranking da Forbes sobre retorno sobre o 
investimento (média de tempo em que os formandos recuperam o que gastaram com os estudos), o 
MBA da SDA Bocconi é quarto melhor do mundo entre os programas de um ano fora dos Estados 
Unidos, e o ranking de MBAs com bom retorno do The Economist para 2014 classificou a 
faculdade em 4º lugar em âmbito mundial.    

A SDA Bocconi continua sendo a única Faculdade de Administração italiana a figurar entre os 100 
principais programas de MBA internacionais no Ranking do Financial Times de 2015 de MBAs de 
todo o mundo, tendo subido cinco posições e estando agora classificada em 26º lugar em âmbito 
mundial e em 10º lugar na Europa.  

Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151026/280524 
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