
             

 
NOTA INFORMATIVA 

 

 
EADA Business School, va ser creada el 1957 per un grup d'empresaris i professionals com una institució independent tant des 
del punt de vista ideològic com econòmic. A més d'aparèixer als reconeguts rànquings internacionals del Financial Times o The 
Economist, compta amb l'acreditació EQUIS que concedeix l'EFMD (European Foundation for Management Development), així 
com l'AMBA, que reconeix la qualitat dels programes MBA. 
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L’MBA de EADA Business School, 
al Top 100 mundial 

 
• El rànquing destaca l’escola per la seva dedicació a temes 

mediambientals, socials i de governança (ESG) 

• Quatre escoles espanyoles estan entre les millors 
 
Barcelona, 13 de febrer de 2023. EADA Business School situa el seu programa International MBA 
dins dels 100 millors programes MBA del món segons la classificació que el prestigiós diari 
econòmic Financial Times ha fet pública avui. EADA Business School sobresurt, en primer lloc, 
per la proporció d'hores dedicades a temes mediambientals, socials i de governança (ESG), 
situant-se a la sisena posició mundial. En segon lloc, per la presència internacional dels seus 
estudiants que arriba al 98%, fet que la col·loca entre les vuit primeres del rànquing i, en tercer 
lloc, el desenvolupament de la carrera professional (19). "La decidida aposta institucional per 
la sostenibilitat, juntament amb la innovació i el lideratge, està donant no només fruits a la 
carrera professional dels nostres graduats sinó també a l'impacte responsable i sostenible que 
generaran a les empreses i, per extensió, a la societat" assenyala Ella Boniuk, directora de 
l'International MBA d'EADA. 
 
L'MBA és un programa de visió global sobre l'empresa, dissenyat i dirigit a graduats amb una 
experiència laboral mínima de 3 anys, 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 presència 
femenina, la diversitat del professorat i l'alumnat o la investigació acadèmica, entre d'altres 
(veure taula adjunta). Per poder ser inclòs al rànquing, el diari Financial Times exigeix a les 

diferents escoles, com a condició indispensable, l'acreditació acadèmica EQUIS o l’emesa per 
l’AACSB. 

http://www.efmd.org/accreditation-main/equis/accredited-schools#top
https://www.aacsb.edu/

