
 
 

 
CEMS Global Alliance: 25 năm thành lập và phát triển 

  
PARIS, PHÁP, tháng 10, 2013 – Một chương trình tiên phong về đào tạo kinh doanh trên toàn cầu bao 
gồm 28 trường kinh doanh hàng đầu tại bốn châu lục, sắp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập với việc bổ sung 
thành viên mới và lễ tốt nghiệp của gần 900 sinh viên.  
 
 Thành lập tháng 12 năm 1988 bởi bốn trường kinh doanh hàng đầu châu Âu(ESADE, HEC Paris, Università 
Bocconi và University of Cologne), liên minh CEMS Alliance là chương trình đào tạo kinh doanh tiêu chuẩn 
châu Âu đầu tiên thông qua một bằng thạc sĩ duy nhất. Khi mà bức tường Berlin vẫn tồn tại, và đa số hoạt 
động kinh tế vẫn giới hạn trong biên giới từng quốc gia, chương trình đào tạo CEMS tạo điều kiện cho sinh 
viên du học giữa các trường và các quốc gia thành viên, trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để thành 
công trên thị trường lao động quốc tế trong tương lai. 
 
Để xem tin đa phương tiện phát hành, xin vui lòng click: 
http://www.multivu.com/mnr/63472-CEMS-global-alliance-25-years-old 
  
Ngày nay, CEMS đã trở thành một liên minh toàn cầu bao gồm 28 trường quản trị kinh doanh uy tín hàng 
đầu trên thế giới, hơn 60 công ty đa quốc gia, và 4 tổ chức phi lợi nhuận. Chương trình Thạc Sĩ Quản Lý 
Quốc Tế của CEMS liên tục đứng trong danh sách 10 trường tốt nhất của báo Financial Times trong 8 năm 
qua, và các sinh viên tốt nghiệp từ đây đang làm việc cho các công ty trong nhiều lĩnh vực như McKinsey, 
Google, P&G và L'Oréal. 
  
Khóa sinh viên hiện tại là khóa lớn nhất và đa dạng nhất từ trước đến nay, bao gồm hơn 1000 sinh viên với 
67 quốc tịch. Roland Siegers, Giám Đốc Điều Hành của CEMS tin rằng chương trình được ưu thích do tính 
chất toàn cầu của nó. “Đây là chương trình đào tạo duy nhất trên thế giới không bị chi phối bởi một môi 
trường văn hóa cụ thể nào, nghĩa là khi bạn tham gia chương trình, cả thế giới là nhà của bạn,” ông nói.   
  
Đánh dấu 25 năm ngày thành lập, ESADE sẽ tổ chức một sự kiện diễn ra trong ba ngày quy tụ 2500 thành 
viên của liên minh CEMS. Trong nội dung chương trình sẽ có sự chào mừng sự gia nhập CEMS của trường 
quản trị kinh doanh hàng đầu Chile, Universidad Adolfo Inbañez, và lễ tốt nghiệp của một số lượng kỷ lục 
sinh viên từ CEMS MIM.  Sự kiện diễn ra tại ESADE, Barcelona, nơi liên minh CEMS được thành lập.    
 
Để biết thêm chi tiết về chương trình, xin vui lòng truy cập http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-ae-
2013 
  
Thông tin về CEMS 
CEMS là liên minh toàn cầu bao gồm 28 trường kinh doanh hàng đầu, 64 công ty đa quốc gia và 4 tổ chức 
phi lợi nhuận, cung cấp chương trình Thạc Sĩ Quản Lý Quốc Tế CEMS cho hơn 1000 sinh viên từ 67 quốc gia. 
 
Để tìm hiểu thêm vui lòng liên hệ Kerry Gill, BlueSky PR – kerry@bluesky-pr.net  hoặc +44(0)1582 790701 
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