
 

CEMS Global Birliği: 25 Yaşında ve Büyümeye Devam Ediyor 

PARİS,  Ekim 2013/PRNewswire/ - Dört kıtada 28 lider işletme okulunun ortaklığıyla 
sunulan öncü bir global işletme eğitim programı, 25. yılını yeni bir akademik üyenin 
katılımı ve yaklaşık 900 öğrencinin mezuniyetiyle kutluyor.  

Multimedya Basın Açıklaması'nı görüntülemek için lütfen tıklayın: 

http://www.multivu.com/mnr/63472-CEMS-global-alliance-25-years-old 

Aralık 1988'de dört lider Avrupa okulu (ESADE, HEC Paris, Università 
Bocconi ve University of Cologne) tarafından kurulan CEMS Birliği, tek bir yüksek 
lisans derecesi ile gerçek anlamda ilk Avrupa işletme eğitimini tasarlamıştır. Berlin 
Duvarı'nın hala var olduğu ve işletme faaliyetlerinin büyük kısmının ulusal düzeyde 
yürütüldüğü bir dönemde, CEMS programı öğrencilerin çalışmaları için üye okul ve 
ülkeler arasında seyahat edebilmesine ve böylece geleceğin uluslararası 
pazarlarında başarılı olmak için gerekli becerileri edinmesine olanak tanımıştır. 

Bugün CEMS, dünyanın en prestijli işletme okullarından 28'ini, 60 çok uluslu 
işvereni ve 4 kâr amacı gütmeyen organizasyonu bünyesinde barındıran bir global 
birliktir. Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans programı, son 8 yıldır tutarlı bir şekilde 
Financial Times'ın en iyi 10 listesinde yer almaktadır ve programın mezunları 
McKinsey, Google, P&G ve L'Oréal'i de içeren geniş bir şirket yelpazesinde iş sahibi 
olmuştur. 

Bu yıl yeni başlayacak olan sınıf, 67 farklı ulustan 1.000'i aşkın öğrencisiyle 
CEMS'in bugüne kadarki en büyük ve çeşitlilik açısından en zengin sınıfıdır. CEMS 
programının Yönetici Müdürü Roland Siegers, programın popülaritesini global 
varlığına bağlıyor. "Bu, dünyada "ev" kavramına veya baskın bir kültürel ortama sahip 
olmayan tek eğitim programıdır. Başka bir deyişle, bu programın parçası 
olduğunuzda, dünya eviniz haline gelir" diyor. 

25. yıl dönümünü kutlamak amacıyla, ESADE, CEMS Birliği'nin 2.500 üyesini bir 
araya getirecek üç günlük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kutlanacak gelişmeler 
arasında, Şili'nin lider işletme okulu Universidad Adolfo Inbañez'in programa dahil 
edilmesi ve rekor sayıda CEMS MIM öğrencisinin mezun olması yer alıyor. Etkinlik, 
CEMS Birliği'nin kurulduğu Barselona'daki ESADE tesislerinde gerçekleştirilecek.    

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret 
edin: http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-ae-2013 

CEMS Hakkında 

CEMS, CEMS Uluslararası Yönetim Yüksek Lisansı'nı 67 ülkeden 1000'i aşkın 
öğrenciye sunan, 28 lider işletme okulunu, 64 çok uluslu şirketi ve 4 sosyal ortağı 
bünyesinde barındıran bir global birliktir. 
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Daha fazla bilgi için lütfen BlueSky PR şirketinden Kerry Gill ile iletişim kurun - 
kerry@bluesky-pr.net veya +44(0)1582-790701 

 


