
 

 

IAE Aix volta a ser acreditada pelo EQUIS em 2012 

Qual é o segredo do sucesso do IAE Aix?... ou como a principal escola 
de negócios de uma universidade francesa consegue desafiar as regras 
e desenvolver um modelo internacional alternativo e eficiente que a 
coloca entre as melhores escolas de administração do mundo? 

"Aix-en-Provence", France, fevereiro 2013 /PRNewswire/ -- A IAE Aix é uma 
Escola de Pós-graduação em Administração da Universidade Aix-Marseille 
(70.000 estudantes, localizada na França). 

Para ver o press release em multimídia, por favor, clique em: 

http://www.multivu.com/mnr/58681-iae-aix-reaccredited-equis-in-2012 

Como a mais importante escola de negócios pública da França, acreditada 
pelo EQUIS (European Quality Improvement System -- Sistema Europeu de 
Melhoria da Qualidade) desde 1999, o IAE Aix criou e vem desenvolvendo, 
desde sua criação em 1955, um modelo único, baseado em sua estratégia 
audaciosa: internacionalização, inovação e colocação profissional, colocando 
as expectativas pessoais e profissionais dos estudantes no coração do 
sistema. 

"Nós nos apoiamos em valores sólidos", explica o diretor do IAE Aix, Patrick 
Rousseau. "Uma missão de serviço público que combina diversidade, 
responsabilidade e ética e se destaca na implementação de programas 
internacionais inovadores, serviços personalizados de suporte de orientação, 
tais como os do "Centro de Serviços Corporativos e de Carreiras" (Corporate 
& Career Services Centre) e implementando alianças e parcerias 
internacionais". 

O IAE Aix teve êxito na criação de uma instituição considerada original pelos 
auditores da Fundação Europeia para o Desenvolvimento da Administração 
(EFMD -- European Foundation for Management Development), com pontos 
fortes que vão além dos padrões básicos requeridos para a acreditação do 
EQUIS. Os mais notáveis são a estratégia de internacionalização, o espírito 
de inovação e a criatividade que impulsiona toda a comunidade IAE Aix, a 
qualidade dos relacionamentos com parceiros acadêmicos e corporativos e a 
satisfação dos estudantes. 

Por assegurar uma relação estudante/professor que excede muitos outros 
estabelecimentos e treinamento oferecido mais do que 50% em inglês, o IAE 



Aix conseguiu se colocar entre as melhores escolas de administração da 
Europa. 

Consequentemente, a EFMD renovou a acreditação pelo EQUIS do IAE Aix 
por 3 anos. O presidente da AMU, Yvon Berland, esclarece: "O IAE Aix 
desempenha um papel essencial nas ambições internacionais que a minha 
presidência deve trazer para a maior universidade do mundo de língua 
francesa". 
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