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Esittelyssä cems ja cems students’ association helsinki
CEMS (Community of European Management Schools) on eurooppalaisten huippukauppakorkeakoulujen ja johtavien
yritysten muodostamaan yhteisö, jonka tarkoituksena on kouluttaa ekonomeja eurooppalaisten työmarkkinoiden
vaatimuksiin. Helsingin kauppakorkeakoulu hyväksyttiin yliopistojäseneksi marraskuussa 1998. Ensimmäiset suomalaiset
CEMS-opiskelijat valittiin keväällä 1999.
CEMS-maisterintutkinto toimii laadun takeena, kun yritykset rekrytoivat ekonomeja kansainvälisille työmarkkinoille.
Rekrytoijan ei tarvitse erikseen vertailla, millaiset tutkintovaatimukset ovat Kööpenhaminassa, Pariisissa tai Prahassa, kun
CEMS-tutkinto takaa yhtenäisen eurooppalaisen laatutason.
CEMS-maisterintutkintoon sisältyy kurssivaatimusten lisäksi mm. lukukauden opiskelu toisessa CEMS-yliopistossa, CEMSkonsortion hyväksymä ulkomailla suoritettava ekonomitasoinen työharjoittelu, yritysprojekti ja kielikokeen suorittaminen
vähintään kahdessa vieraassa kielessä.
Kielikokeet ovat varsin vaativia, sillä ne testaavat kirjallisen ja suullisen kielitaidon lisäksi myös liike-elämässä vaadittuja
viestintävalmiuksia. Opiskelija läpäisee kielikokeen vain, mikäli arviointiraadin jäsenet pitävät häntä sellaisena henkilönä,
jonka he haluaisivat edustavan omaa yritystään kyseisellä kielellä.
Jäsenyritysten panos yhteistyössä on muutenkin merkittävä, sillä ne osallistuvat mm. eurotutkinnon sisällön suunnitteluun.
Jäsenyliopistot, joita on vain yksi kussakin maassa, pystyvätkin yritysten ja eri yliopistojen välisen yhteistyön ansiosta
varmistamaan toimintansa laadun aikaisempaa paremmin. Yrityksille yhteistyö antaa mahdollisuuden tutustua parhaisiin
eurooppalaisiin kauppatieteiden maistereihin jo näiden opiskeluaikana. Opiskelijoille CEMS-yhteistyö tarjoaa siis
korkeatasoisen opetuksen ohella pääsyn johtavien eurooppalaisten yritysten rekrytointilistoille.
CEMSissä on mukana tällä hetkellä 16 eurooppalaista yliopistoa ja noin 50 kansainvälistä yritystä, joiden joukossa ovat
Nokian, Koneen ja Stora Enson lisäksi mm. L’Oréal, Siemens, UBS, Procter & Gamble, J.P. Morgan,
PricewaterhouseCoopers, Swiss Re ja Reuters.
Suomalaiset, hyvän opintomenestyksen, kansainvälisen suuntautuneisuuden ja kielitaidon perusteella valitut CEMSopiskelijat ovat jo käynnistäneet CEMS-yhteistyöhön oleellisesti liittyvän opiskelija- ja alumnitoiminnan perustamalla
CEMS Students’ Association Helsinki –yhdistyksen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää CEMS-tietoisuutta nykyisten ja
tulevien liike-elämän toimijoiden keskuudessa, luoda ja ylläpitää yhteyksiä CEMSin kaikkiin sidosryhmiin so.
opiskelijoihin, kouluihin, alumneihin ja yrityksiin, sekä osaltaan parantaa Helsingin kauppakorkeakoulun tunnettuutta
erityisesti CEMS-yhteisössä.
Jatkossa CEMS Students’ Association Helsinki tulee näillä sivuilla esittelemään toimintaansa. Myös yhdistyksen
nettisivuihin osoitteessa http://ky.hkkk.fi/~cems kannattaa tutustua.
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