
 
 

 
1000 absolwentów na 25-cio lecie jednego z najlepszych programów magisterskich 
na świecie 
  
Paryż,październik 2013. Jeden z najlepszych na świecie programów magisterskich z 
zakresu zarządzania, oferowany przez porozumienie 28 wiodących szkół biznesowych, 
zlokalizowanych na pięciu kontynentach, obchodzi swoją 25-tą rocznicę powstania. 
Równolegle, do prestiżowego grona uczelni tworzących Alians CEMS dołączy nowy 
partner akademicki Universidad Adolfo Inbañezz Chile. Obchody dwudziestopięciolecia 
odbędą się podczas uroczystej ceremonii graduacji kolejnego rocznika studentów 
programu CEMS MIM (Master’s in International Management), w której udział weźmie 
ponad 1000 tegorocznych absolwentów programu z 67 krajów. 
 
Aby wyświetlić wersję multimedialną wiadomości, kliknij: 
http://www.multivu.com/mnr/63472-CEMS-global-alliance-25-years-old 
 
Alians CEMS został założony w grudniu 1988 roku przez cztery wiodące europejskie 
uniwersytety (ESADE, HEC Paris, Uniwersytet Bocconi i Uniwersytet w Kolonii). Od 
początku był on projektowany tak, by jako pierwszy  na Starym Kontynencie mógł 
oferowaćedukację na paneuropejskim poziomie. Warto zauważyć, że w tamtym okresie 
Niemcy wciąż rozdzielone były murem a większość interesów w Europie prowadzona była 
na poziomie krajowym. To właśnie program CEMS MIM w tamtym czasie umożliwił 
studentom podróże między uczelniami zrzeszonymi w Aliansie oraz wyposażył ich w 
umiejętności niezbędne dla osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym,globalnym rynku. 
 
DziśCEMS jest prawdziwie międzynarodową organizacją zrzeszającą 28 najlepszych na 
świecie uczelni biznesowych, ponad 60 transnarodowych korporacji oraz 4 organizacje 
non-profit. Program MIM który oferuje, przez ostatnie 8 lat bez wyjątku plasował się wg. 
rankingów Financial Times w pierwszej dziesiątce najlepszych programów magisterskich 
na świecie z zakresu zarządzania. Absolwenci programu pracują w prestiżowych firmach 
takich jak McKinsey, Google, P&G czy L’Oreal. 
 
Rocznik kończący obecnie program będzie jednocześnie największym i najbardziej 
zróżnicowanym pod względem kulturowym w historii CEMSu.  Roland Siegers, dyrektor 
zarządzający CEMS uważa, że to właśnie globalna obecność programu i możliwość 
rozwoju w zróżnicowanym pod względem kulturowym środowisku leżą u podstaw sukcesu 
programu. „To jedyny program na świecie, który nie ma „domu”, filii czy też dominującej 
kultury – kiedy już staniesz się jego częścią, świat staje się twoim domem” – komentuje 
Siegers. 
  
Uroczystości rocznicowe odbędą się na hiszpańskiej uczelni ESADE, będącej członkiem-
założycielem organizacji. W trzydniowym wydarzeniu udział potwierdziło 2500 osób 
związanych z Aliansem. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na 
stronie:  http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-ae-2013 lub pod adresem: 
kerry@bluesky-pr.netlub pod numerem telefonu +44(0)1582 790701. 
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