NOTA INFORMATIVA

El prestigiós setmanari britànic fa públic WhichMBA? 2022 Full-time rànquings

L'International MBA d'EADA Business School
avança en el seu reconeixement internacional
•
•
•

L'escola escala 6 posicions al rànquing mundial, col·locant-se en el lloc
número 56 i en el dotzè lloc a nivell europeu
Per poder ser inclosos al rànquing, The Economist exigeix, com a condició
indispensable, l'acreditació acadèmica EQUIS o l'emesa per l'AACSB
Barcelona, amb tres escoles a la classificació, conserva el seu atractiu mundial
en la captació del talent

Barcelona, 22 de juny de 2022. El programa International MBA d'EADA Business School se situa
al lloc 56 del rànquing mundial i avança 6 posicions respecte a l'any anterior, segons publica avui
el prestigiós setmanari britànic The Economist. L'MBA és un programa de visió global sobre
l'empresa, dissenyat i dirigit a graduats amb una experiència laboral mínima de 3 anys i que té
com a objectiu ajudar a fer un salt qualitatiu en la seva carrera professional.
L'elaboració del rànquing esmentat s'estableix analitzant nombrosos paràmetres com les
oportunitats professionals, la remuneració dels participants, la diversitat dels alumnes o la
qualitat del professorat, entre d'altres (vegeu la taula adjunta). Per poder ser inclosos al
rànquing, The Economist exigeix com a condició indispensable l'acreditació acadèmica EQUIS o
l'emesa per l’AACSB.
Tal com assenyala, Ella Boniuk, directora de l'International MBA, “seguim apostant per un
programa centrat en la sostenibilitat, la innovació i el lideratge, cosa que reconeixen, en
primer lloc, els nostres graduats, però també les empreses i la societat”.

EADA Business School, fue creada en 1957 por un grupo de empresarios y profesionales como una institución independiente
tanto desde el punto de vista ideológico como económico. Además de aparecer en los reconocidos rankings internacionales del
Financial Times o The Economist, dispone de la acreditación EQUIS que concede la EFMD (European Foundation for Management
Development) así como la AMBA que reconoce la calidad de los programas MBA.
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