22 november 2017

Maastricht School of Management en SingularityU Nederland tekenen
memorandum van overeenstemming
Maastricht School of Management
(MSM) en SinuglarityU Nederland
hebben een memorandum van
overeenstemming (MoU) getekend
tijdens de SingularityU Summit 2017
die op 20 en 21 november gehouden
werd in Haarlem.
Binnen de MoU zullen MSM en
SingularityU Nederland
samenwerken aan een aantal
opleidingsprogramma’s waaronder
onder andere een Tech MBA,
verschillende MBA specialisaties in
snelgroeiende technologieën, korte
cursussen en evenementen. Het
brede doel van de samenwerking is om het bewustzijn te vergroten van de potentie van technologische
innovatie en hoe deze bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Managers en ondernemers spelen een
hoofdrol in innovatie en de toepassing en verspreiding van technologie in de economie en op de
werkplek.
Het tekenen van de MoU tijdens de SingularityU Summit 2017 onderstreept de ondersteuning van beide
partijen voor onderwijs en onderzoek op het gebied van management en ondernemerschap, en draagt
bij aan de doelstelling van de Summit: “’s werelds grootste sprekers en experts op het gebied van
exponentieel groeiende technologieën bij elkaar te brengen - inspirerende sprekers die de wereld op een
positieve manier veranderen en het publiek voorzien van de mindset, kennis en tools die we nodig
hebben in een exponentieel veranderende wereld.”
Voor meer informatie over de Summit 2017, kijk op
https://singularityuthenetherlands.org/summit/summit-2017/
(Foto: Professor Wim Naudé (MSM) en Dhr. Diederick Croese (SingularityU) na ondertekening van de
MoU tijdens de SingularityU Summit 2017)

Over MSM
Maastricht School of Management (MSM) is een internationale business school gevestigd in Maastricht
met wereldwijde aanwezigheid. MSM onderwijst en onderzoekt hoe de maatschappij technologie en
innovatie optimaal kan inzetten op de werkplek, met als doel productieve, concurrentiekrachtige en
succesvolle organisaties te creëren, die geleid worden door visionaire managers en ondernemers en die
bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Het faciliteren van de overdracht van technologie naar
ontwikkelingslanden en opkomende economieën voor duurzame ontwikkeling is een wezenlijk deel van
MSM’s missie.

Over Singularity University Nederland
Singularity University Nederland (SUNL) is een denktank die zich richt op het creëren van een positieve
en duurzame wereldwijde impact. SUNL maakt programma’s om mensen de handvaten te bieden en
advies te geven voor het toepassen van geavanceerde technologieën. SUNL heeft als missie om
bedrijven op te leiden, te versterken en te inspireren om technologie toe te passen voor het aanpakken
van de grote uitdagingen van de mensheid. De focus ligt hierbij op de toenemende impact van
convergerende, exponentiële technologieën op de maatschappij en bedrijven.

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en/of interviews kunt u contact opnemen met:
Mariëlle Daemen
Senior Communications Officer
Endepolsdomein 150
6229 EP Maastricht
Tel: +31 43 3870864
pr@msm.nl
www.msm.nl

