
 
 

 
Den globale CEMS-alliansen: 25 år og fortsatt i vekst 

  
PARIS, FRANKRIKE, Oktober 2013 – Et ledende globalt utdanningsprogram, som tilbys i 
samarbeid mellom 28 av verdens mest anerkjente handelshøyskoler og universiteter på 
tvers av fem kontinenter, feirer 25 år. Samtidig feires uteeksaminering av over 900 
studenter fra hele verden, samt inkluderingen av nok en prestisjeinstitusjon  i samarbeidet.  
 
Da den ble etablert av fire ledende europeiske skoler (ESADE, HEC Paris, Università 
Bocconi og Universitetet i Cologne)i  Desember 1988, ble CEMS-alliansen den første 
virkelige europeiske økonomi-utdanningen gitt gjennom kun én Master-grad. Mens Berlin-
muren fortsatt sto og majoriteten av forretninger ble gjort på nasjonalt nivå, lot CEMS-
programmet studenter reise mellom ulike medlemsskoler og land, og gjennom dette gi 
dem muligheten til å utvikle ferdigheter for å lykkes i fremtidens internasjonale markeder. 
 
Klikk her for å se denne Multimedia News release: 
http://www.multivu.com/mnr/63472-CEMS-global-alliance-25-years-old 
 
I dag er CEMS blitt en global allianse, med 28 av verdens mest prestisjetunge 
handelshøyskoler og universiteter, over 60 multinasjonale selskaper, og 4 frivillige 
organisasjoner. Programmet de siste åtte årene vært konsekvent rangert på topp 10-listen 
til Financial Times, og uteksaminerte studenter har startet sin karriere i en rekke selskaper, 
som McKinsey, Google, Procter & Gamble og L’Oréal. 
  
Årets CEMS-kull er det største og mest mangfoldsrike hittil, med over 1000 studenter fra 
67 ulike land. Roland Siegers, Administerende Direktør i CEMS, mener programmets 
popularitet skyldes dets globale tilstedeværelse. « Det er det eneste 
utdanningsprogrammet i verden der inget sted er « hjemme » og som ikke har noe 
dominerende kulturelt miljø. Når du blir en del av programmet, blir verden ditt hjem. » 
  
For å markere 25-årsjubileet vil det arrangeres en tre dagers feiring der over 2500 
medlemmer av alliansen vil være tilstede. Inkludert i feiringen vil være inkluderingen av 
den ledende økonomiskolen i Chile, Universidad Adolfo Inbañez, i alliansen, samt 
uteksamineringen av et rekordhøyt antall CEMS MiM studenter. Arrangementet vil finne 
sted på ESADE i Barcelona, der CEMS-alliansen først ble etablert. 
 
For mer informasjon om arrangementet: http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-ae-
2013 
 
Om CEMS 
CEMS er en global allianse bestående av 28 ledende handelshøyskoler og universiteter, 
64 multinasjonale selskaper og 4 frivillige organisasjoner, som sammen tilbyr graden 
CEMS Master in International Management til over 1000 studenter fra 67 land årlig. 
 
For mer informasjon, vennligst kontak Kerry Gill i BlueSky PR – kerry@bluesky-
pr.net  eller +44(0)1582 790701 
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