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Programul Executive MBA Pan-European este un MBA de 
clasă mondială cu diplomă dublă de la Universitatea York și 
Universitatea Strasbourg, oferit la București de către CITY 

College, Campusul European al Universității York.

Timp de 30 de ani, CITY College a oferit programul Executive 
MBA în sud-estul și estul Europei, devenind astfel unul dintre 
cele mai bune MBA-uri din regiune. Astăzi, programul Exe-

cutive MBA de talie internațională avansează către un program 
în parteneriat, cu diplomă dublă: programul MBA Pan-European 
oferit de CITY College, Campusul European al Universității York, și 
Facultatea de Economie și Management a Universității Strasbourg. 
Studenții care vor începe programul în anul academic 2021-2022 
vor primi două diplome, una de la universitatea britanică de top 
- York și alta de la prestigioasa Universitate franceză Strasbourg. 

Executive MBA-ul Pan-European oferit la București construiește 
și dezvoltă în continuare punctele forte ale actualului program de 
EMBA. Pe lângă diploma dublă, programul oferă studenților o 
adevărată experiență internațională: trei călătorii de studii – în York 
(UK), Strasbourg (Franța) și Salonic (Grecia). Mai mult, cursurile 
sunt susținute de către distinși profesori internaționali de la CITY 
College, Campusul European al Universității York, Universitatea 
Strasbourg și de la alte universități foarte bine cotate din întreaga 
lume, cât și de către experți din business cu îndelungată experiență 
profesională. EMBA-ul Pan-European este un program exclusiv 
internațional cu multe oportunități de networking, un program 
special creat pentru managerii și profesioniștii din business care 
au nevoie să își îmbunătățească cunoștințele și abilitățile pentru 
dezvoltarea lor profesională și personală.

Programul Executive MBA Pan-European devine acum mai 
ușor accesibil oamenilor foarte ocupați care doresc să își continue 
munca și să studieze: ei pot alege între modul de livrare executive 
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(face-to-face plus trei călătorii internaționale) sau modul de livrare 
executive blended (online plus cele trei călătorii internaționale).

Obținerea a două diplome universitare face ca studentul să devină 
parte dintr-un mediu educațional cu o bogată moștenire și tradiție 
derivate de la ambele universități. Universitatea York este una din-
tre universitățile de top la nivel global (133 în lume, Times Higher 
Education, 2021), membră a prestigiosului grup Russell, din care fac 
parte cele mai bune 24 de universități din UK, și deține premiul Gold 
Teaching Excellence Framework Award. Universitatea Strasbourg a 
fost fondată în 1631 și se mândrește cu 18 laureați ai premiului Nobel. 
Conform clasamentului mondial al universităților, World Universities 
2020, este a 6-a cea mai bună universitate din Franța și printre cele 
mai bune 150 universități din lume. De asemenea, este membră a 
League of European Research Universities.

CITY College, Campusul European al Universității York, este parte 
integrantă a Universității York. Este prezența fizică a universității în 
Europa și este un hub al întregii universități pentru a se conecta cu 
rețeaua academică, guvernamentală și corporate din S-E Europei și alte 
regiuni europene. Reprezintă o adevărată instituție internațională, cu 
studenți din peste 60 de țări, care învață în campusul său central din 
Salonic, cât și în alte opt țări din regiune, de mai bine de 30 de ani. 

Organizatori: CITY College, 
Campusul European al 
Universității York, și Facultatea 
de Economie și Management 
a Universității Strasbourg

Acreditări: Asociația 
MBA-urilor (AMBA) și Chartered 
Management Institute, UK (CMI)

Programe oferite: Executive MBA

Taxe: 17.500 euro pe 2 ani de studii
- bursa early bird (până 
la finalul lunii iunie) cât și 
burse pentru companii

Diplome: Diploma dublă Executive 
MBA, emisă de Universitatea York 
și de Universitatea Strasbourg

Specializări: General Management, 
Marketing, Finance, Logistics, 
Healthcare Management, Human 
Resource Management

Termen-limită de 
înscriere: octombrie

Data de începere: noiembrie 

Alina Toader, 
Country Manager 

CITY College,  
University of York 
Europe Campus 

Sunt extrem de bucuroasă și mândră 
că putem aduce în România un 

program de asemenea anvergură 
internațională, Executive MBA-ul 
Universității York și Universității 
Strasbourg oferit de Campusul 

European al Universității York, CITY 
College. Mă bucur să aducem acasă 

o educație de asemenea calitate 
academică, din Marea Britanie 

și Franța, de la unele dintre cele 
mai renumite universități din 

lume. Va fi o experiență culturală, 
academică și de business de neuitat
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În ultimii 30 de ani, am 
derulat cu succes pro-
gramul nostru de MBA 

în regiune și am instruit 
aproape 4.000 de mana-
geri în cele opt locații de 
livrare, inclusiv București. 
Dacă pandemia ne-a învă-
țat un lucru, este că în 
mediul de afaceri de astăzi 
este esențial ca organizați-
ile să fie gata să se schimbe 
și să se adapteze. Evoluția 
programului nostru de 
MBA într-o ofertă duală 
de la Universitatea York 
și Universitatea Strasbo-
urg va oferi oportunități 
și mai mari românilor, în 
timp ce încercăm să ieșim din 
pandemie mai puternici și chiar 
mai pregătiți pentru viitor.

Când am căutat cum să 
ne dezvoltăm programul de 
EMBA, cea mai importantă idee 
a fost să-l facem mai puternic 
și chiar mai aplicabil mediului 
european, și nu numai. Cea mai 
importantă componentă este 
oportunitatea pentru studen-
ții noștri de a primi o diplomă 
dublă, de la Universitatea York 

și Universitatea Strasbourg. În 
acest scop, studenții vor bene-
ficia de cursuri, precum și de 
săptămâni de studiu în ambele 
campusuri conduse de parte-
nerii noștri, în plus față de o 
săptămână de studiu în Salonic.

Ori de câte ori apar schim-
bări într-un program de succes 
există și provocări care trebuie 
depășite! Și atunci când luăm în 
considerare pandemia și modul 
în care lucrurile s-au schim-
bat, acestea aduc complicații 

suplimentare. Cu toate aces-
tea, am anticipat deja astfel de 
provocări și lucrăm la ele în 
mod proactiv! Am lucrat deja 
cu partenerii noștri pentru a 
ne asigura că „începem cu 
dreptul” în noul an universi-
tar, lucru care demonstrează 
că evoluăm cu adevărat în 
noul nostru EMBA, și nu doar 
începem un nou program.

Componenta internațio-
nală a programului nostru a 
fost întotdeauna centrală, în 
cele opt orașe în care livrăm 
programul (Sofia, Salonic, 
București, Belgrad, Kiev, 
Tbilisi, Erevan și Baku) și 

s-a extins acum cu partenerii 
noștri. În prezent, educația 
MBA trebuie să țină seama de 
perspectivele țării, ale continen-
tului și globale, care trebuie să 
fie filtrate prin experiența educa-
țională. MBA-ul nostru cu două 
diplome va implica trei călătorii 
de studiu (York, Strasbourg și 
Salonic). De asemenea, oferă 
studenților posibilitatea de par-
ticipa la cursuri în oricare dintre 
cele opt locații de predare din 
întreaga regiune.

Prof. Leslie Szamosi este un speaker foarte căutat în domeniul schimbării organizaționale și al 
managementului schimbării. Este profesor și director academic al programului MBA al CITY College și 
fondator și co-director al Laboratorului pentru Managementul Strategic al Oamenilor. Este membru 
al Asociației MBA (AMBA) și este evaluator regulat al proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.

„Cea mai importantă este 
oportunitatea de a primi o diplomă dublă”


