
 
 

 
 

Maailmanlaajuinen CEMS allianssi: 25 vuotta vanha ja edelleen kasvava 
 
PARIISI, RANSKA, Lokakuu 2013 – Uraauurtava kansainvälisen liiketoiminnan 
koulutusohjelma, joka tarjotaan yhteystyössä 28 johtavan kauppakorkeakoulun toimesta 
neljällä mantereella, viettää 25-vuotisjuhlaansa uuden akateemisen jäsenen lisäyksen ja 
noin 900 opiskelijan valmistumisen merkeissä. 
  
CEMS allianssi perustettiin joulukuussa 1988 neljän johtavan Eurooppalaisen 
korkeakoulun toimesta (ESADE, HEC Paris, Universitá Bocconi ja Kölnin yliopisto) ja se 
laati ensimmäisen aidosti eurooppalaisen kauppatieteen maisteriohjelman. Aikana jona 
Berliinin muuri oli vielä pystyssä ja valtaosa liiketoiminnasta tehtiin kansallisella tasolla, 
CEMS-ohjelma mahdollisti opiskelijoiden matkustuksen jäsenkoulujen ja maiden välillä 
opinnoissaan antaen heille taidot menestymiseen tulevaisuuden kansainvälisillä 
markkinoilla.  
 
Siirtyäksesi multimedia uutiseen näpsäytä tästä. 
http://www.multivu.com/mnr/63472-CEMS-global-alliance-25-years-old 
   
Nykyään CEMS on maailmanlaajuinen allianssi johon kuuluu 28 maailman arvostetuimpiin 
lukeutuvaa kauppakorkeakoulua, yli 60 monikansallista työnantajaa ja 4 
kansalaisjärjestöä. Sen Master’s in International Management -maisteriohjelma on 
sijoittunut kymmenen parhaan joukkoon Financial Timesin vertailussa viimeiset kahdeksan 
vuotta ja ohjelmasta valmistuneet ovat lähteneet työskentelemään moninaiselle 
valikoimalle yrityksiä kuten McKinsey, Google, P&G ja L’Oréal. 
  
Tänä vuonna aloittava vuosikurssi on CEMS-ohjelman historian suurin ja monimuotoisin: 
siihen kuuluu yli tuhat opiskelijaa 67 eri maasta. Roland Siegers, CEMS-ohjelman johtaja, 
uskoo että ohjelman suosio johtuu sen globaalista luonteesta. ”Se on maailman ainoa 
koulutusohjelma, jossa ei ole ’kotipaikkaa’ tai yhtä dominoivaa kulttuuriympäristöä. Kun 
liityt ohjelmaan, maailmasta tulee kotisi”, hän sanoo.  
 
Juhlistaakseen 25-vuotispäivää, ESADE järjestää kolmepäiväisen tapahtuman johon 
osallistuu 2500 CEMS allianssin jäsentä. Juhlallisuuksiin kuuluu Chilen johtavan 
kauppakorkeakoulun, Universidad Adolfo Inbañezin, liittyminen ohjelman jäseneksi ja 
ennätyssuuren CEMS -opiskelijoiden joukon valmistuminen. Tapahtuma järjestetään 
ESADE:ssa Barcelonassa, jossa CEMS allianssi myös perustettiin.  
  
Lisätietoa tapahtumasta löytyy osoitteesta http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-ae-
2013 
 
Tietoa CEMS ohjelmasta 
CEMS on maailmanlaajuinen 28 kauppakorkeakoulun, 64 monikansallisen yrityksen ja 4 
kansalaisjärjestön liitto joka myöntää CEMS Master’s in International Management -
tutkinnon yli tuhannelle opiskelijalle 67 eri maasta. 
 
Lisätietoja antaa Kerry Gill, BlueSky PR – kerry@bluesky-pr.net tai +44(0)1582 
790701. 
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