
Thomas Froehlicher é nomeado diretor geral da KEDGE Business School 

MARSELHA e BORDÉUS, França, junho de 2014 /PRNewswire/ -- A KEDGE Business School 
anunciou que Thomas Froehlicher, atual diretor geral e reitor da HEC Liège, entrará para a KEDGE BS 
no dia 25 de agosto de 2014 como diretor geral. 

Para acessar o comunicado de imprensa multimídia, clique em: http://www.multivu.com/mnr/71400560-
KEDGE-business-school-thomas-froehlicher 

"Estou muito feliz por dar as boas-vindas a Thomas Froehlicher como diretor geral da KEDGE BS. 
Tenho certeza de que sua experiência na administração geral de faculdades de administração, suas 
habilidades de gestão e sua paixão pelo trabalho permitirão que alcancemos o objetivo da KEDGE BS: 
estar entre as 15 principais faculdades de administração da Europa", declarou François Pierson, 
presidente do conselho de administração da KEDGE Business School. 

Com o aumento de 17% no número de matrículas, um orçamento de € 85 milhões e um plano de 
investimento de 5 anos no valor de € 167 milhões, a KEDGE Business School alcançou seus objetivos 
para 2013-2014. O lançamento da sua parceria com a Korean University Business School, a criação da 
disciplina "Business as Unusual" (negócios incomuns) e a implementação do 1o teste de alfabetização 
de sustentabilidade são muitos sinais positivos, que refletem em sua subida nos rankings e no 
reconhecimento das organizações internacionais de credenciamento. "Com base em sua experiência 
internacional, Thomas Froehlicher trará um novo estímulo para implementar nosso plano 
estratégico", concluiu François Pierson. 

Biografia 

O Dr. Thomas Froehlicher já administrou várias faculdades de administração. Como professor 
universitário de administração, tem ampla experiência em gestão estratégica, responsabilidade social e 
gestão da inovação. Aos 48 anos, é o atual diretor geral e reitor da HEC Liège e membro da comissão 
acadêmica da Universidade de Liège (24.000 alunos). Nomeado em janeiro de 2009, ele estimulou 
muito a integração da faculdade de administração com o mundo dos negócios por meio da criação de 
12 cargos acadêmicos, a criação de uma fundação e o desenvolvimento dos cursos de "educação 
executiva". Na Fundação Europeia para o Desenvolvimento da Administração (European Foundation 
for Management Development), Thomas Froehlicher preside as auditorias para o credenciamento 
internacional, e é membro do conselho de administração e do conselho de governança da Birmingham 
City Business School, da Universidade do Alabama e da Universidade de Tecnologia de Compiègne. 

Sobre a KEDGE Business School: 

A KEDGE Business School aborda os desafios da globalização, tecnologias digitais e países 
emergentes graças ao impacto mundial de sua pesquisa em administração, sua inovação educacional e 
seu compromisso com a responsabilidade social corporativa. Seu lema "criar, compartilhar, cuidar" 
expressa os valores por trás da sua estratégia global. 

A escola oferece uma carteira de 31 programas em administração para alunos e executivos, todos 
reconhecidos pelo governo francês e credenciados pela AACSB, EQUIS e AMBA. A KEDGE Business 
School também desenvolve programas educacionais personalizados para necessidades corporativas 
específicas no mundo todo. 

A KEDGE Business School possui campus na França (Paris, Bordéus, Marselha, Toulon), China 
(Suzhou, Xangai) e 4 campus parceiros (Avinhão, Bastia, Baiona, e Dakar, Senegal, África). 

A comunidade da KEDGE BS está composta por 9.600 alunos, 160 membros permanentes do corpo 
docente, 273 parceiros acadêmicos e 30.000 ex-alunos no mundo todo. 
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