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La voluntat de projecció internacional ha estat 
present en la visió, els valors i l’estratègia 
d’EsADE des de fa més de tres dècades.

La participació al Programme in International 
Management (PIM) va ser un primer pas molt 
important en la internacionalització dels 
programes d’ESADE. Fundat el 1973 per la 
stern school of Business de la new York 
university i per l’HEC paris, EsADE en va 
esdevenir el quart membre l’any 1975. En 
l’actualitat, 54 escoles de negocis d’arreu 
del món són membres del pIM, i constitueix 
la xarxa d’intercanvi d’estudiants de postgrau 
en management més gran i amb una millor 
reputació a escala mundial.
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una altra fita important va ser la fundació de la Community 
of European Management Schools (CEMS), el 1988, per 
iniciativa d’HEC paris i d’EsADE, i a la qual es van afegir 
com a membres fundadors la università Bocconi de Milà 
i la Universität zu Köln. La CEMS compta avui dia amb 28 
institucions acadèmiques de reconegut prestigi internacional 
i amb el suport de prop de 60 empreses multinacionals líders 
en els sectors respectius. Les escoles membres de la CEMs 
imparteixen conjuntament el CEMS Master’s in International 
Management, programa que ocupa el primer lloc en el darrer 
rànquing mundial elaborat per The Financial Times en la 
categoria de màsters en management adreçats a persones 
sense experiència laboral (octubre de 2009). 

El 1992, el Programa MBA a temps complet es va convertir 
en el primer programa d’EsADE impartit íntegrament en 
anglès. Actualment, tots els postgraus a temps complet, 
com també alguns a temps parcial, s’imparteixen en 
anglès (MSc in Management, MBA, Executive Master 
in Marketing & Sales, Global Executive MBA, Master of 
Research, PhD in Management Sciences). Des dels anys 
noranta, la internacionalització progressiva dels programes 
i dels estudiants també ha anat acompanyada d’una 
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internacionalització significativa del Claustre del professorat i 
d’un fort compromís amb la recerca.

La qualitat dels programes oferts per EsADE ha estat 
àmpliament reconeguda a escala internacional, tal com ho 
demostra el fet que ha estat la primera escola de negocis 
espanyola a assolir les tres acreditacions internacionals 
més prestigioses del sector (EQUIS, AACSB i AMBA). En 
l’actualitat, la dimensió internacional és present en tots els 
aspectes que conformen la vida acadèmica i institucional 
d’EsADE: els programes formatius, l’alumnat, el professorat i 
el pAs, la recerca, les relacions amb els antics alumnes, amb 
les empreses i amb els partners acadèmics, o la composició 
dels òrgans de govern.

Com a resultat d’aquest llarg procés, EsADE ha esdevingut 
una escola reconeguda mundialment que se situa en els 
primers llocs dels rànquings internacionals elaborats 
per prestigiosos mitjans de comunicació (BusinessWeek, 
The Financial Times, The Wall Street Journal). Tanmateix, 
la globalització creixent de la formació en management, 
especialment en els àmbits dels postgraus i de la formació 
directiva, planteja nous desafiaments per a EsADE, que 
podríem resumir en tres grans reptes: aprofitar plenament 
les oportunitats derivades de l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior (EEES), tenir una presència global i construir una 
marca global.

El repte de l’EEEs. L’aposta pel nou campus de sant 
Cugat, operatiu des del febrer de 2009, i el desplegament 
progressiu de l’oferta dels anomenats màsters Bolonya (MSc 
in Management i Master of Research) constitueixen els dos 
elements centrals per posicionar EsADE com una de les 
escoles de referència a Europa en l’àmbit de l’EEEs.

El repte de tenir una presència global. Barcelona, Madrid 
i Buenos Aires són nodes importants en un món cada cop 

més globalitzat. Els campus d’EsADE en aquestes tres 
ciutats, juntament amb els global centers situats a são 
paulo i a Munic, com també els estrets lligams amb les 
principals escoles dels Estats units, posicionen EsADE 
com a nexe d’unió i d’interrelació privilegiat entre tres 
importants regions del món: Europa, l’Amèrica Llatina i 
els Estats units. D’altra banda, davant de la importància 
de conèixer de primera mà el desenvolupament de les 
economies de la regió de l’Àsia i el pacífic, en els darrers 
anys EsADE ha ampliat els acords de col·laboració 
existents i n’ha signat de nous amb les principals escoles 
de l’Índia, la Xina, Taiwan, el Japó i singapur. Finalment, 
convé assenyalar que aquesta presència global es veu 
reforçada i complementada per la xarxa formada pels 
antics alumnes d’ESADE, presents en prop de 100 països, 
i pels chapters internacionals d’EsADE Alumni, actualment 
presents en 25 països d’arreu del món.

El repte de construir una marca global. Es tracta del 
repte més difícil i que requereix més temps, ja que és 
el resultat de múltiples elements, d’entre els quals 
en podríem destacar quatre: a) assolir l’excel·lència 
acadèmica en tots els programes; b) disposar de 
programes d’abast mundial (com ara el Full Time MBA 
i el Global Executive MBA, impartit conjuntament amb 
la university of Georgetown, als quals esperem que 
s’afegeixin en un futur proper els MSc in Management); 
c) comptar amb una àmplia base d’antics alumnes 
internacionals distribuïts arreu del món i compromesos 
amb ESADE, i d) tenir una capacitat sostinguda de 
generar coneixement que aporti perspectives realment 
innovadores i impactants, orientades a millorar la pràctica 
del management a les organitzacions i oferir una major 
contribució a la societat.
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