
 
 

 
 

Den globala CEMS alliansen: 25 år gammal och fortfarande växande 
 
PARIS, FRANKIKE, oktober 2013 – En banbrytande global utbildning i handelsvetenskap, 
som erbjuds i samarbete med 28 främsta handelshögskolor på fem kontinenter, firar sitt 
25-årsjubileum med tillägget av en ny akademisk medlem och utexaminering av cirka 900 
studenter.   
 
Klicka här för att se Multimedia News Release: 
http://www.multivu.com/mnr/63472-CEMS-global-alliance-25-years-old 
  
Grundades i december 1988 av fyra ledande europeiska högskolor (ESADE, HEC Paris, 
Università Bocconi och University of Cologne), CEMS alliansen konstruerade den första 
verkligt europeiska affärsutbildningen genom en enda magisterexamen. Vid tiden då 
Berlinmuren stod och flesta av affärsverksamhet gjordes i nationell nivå gav CEMS-
programmen studerande en möjlighet att resa mellan medlemsskolor och länder för sina 
studier och utrustade dem med kunskaper för att lyckas i framtidens internationella 
marknader.  
  
Idag är CEMS en global allians bestående av 28 av världens mest prestigefyllda 
handelshögskolor, över 60 multinationella arbetsgivare och 4 icke-statliga organisationer. 
Sitt Master’s in Internationel Management program har placerat sig varje år i topp 10 av 
Financial Times under de senaste åtta åren och programmets utexaminerade har gått 
vidare till att arbeta för ett brett spektrum av företag, t.ex. McKinsey, Google, P&G och 
L’Oréal. 
 
Årets inkommande klassen är CEMS-programmets största och mest diverse med över 
1000 studerande från 67 olika nationaliteter. Roland Siegers, programmets verkställande 
direktör, tror att programmets popularitet beror på dess globala närvaro. ”Det är det enda 
utbildningen i världen som har ingen ’hem’ eller dominerande kulturmiljö vilken betyder att 
när du blir en medlem blir hela världen ditt hem”, säger han.   
  
På grund av 25-årsjubileum ordnar ESADE ett tredagars evenemang som ska samla 2500 
medlemmar av CEMS alliansen. Firandet ingår additionen av Chiles ledande 
handelshögskola,Universidad Adolfo Inbañez, till alliansen och utexaminering av ett 
rekordsantal av CEMS MIM studerande. Evenemanget kommer att hållas på ESADE i 
Barcelona där CEMS alliansen grundades. 
 
För att få mer information om evenemanget besök: 
http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-ae-2013 
 
Om CEMS 
CEMS är den globala alliansen av 28 ledande handelshögskolor, 64 multinationella företag 
och 4 social partner.  
 
För mer information vänligen kontakta Kerry Gill av BlueSky PR – kerry@bluesky-
pr.net  eller +44(0)1582 790701 
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