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Twee Nobelprijswinnaars voor de Economie spreken op MSM Conferentie
over Multinational Business Management
Professor Mike Spence en Professor Jim Heckman, beiden Nobelprijswinnaars voor de Economie,
zijn de belangrijkste sprekers tijdens het 9e International Symposium over Multinational Business
Management dat gehouden wordt op 20 juni 2017 in Nanjing, China.
Deze internationale conferentie wordt gesponsord en georganiseerd door
Maastricht School of Management en haar langdurige partner in China,
Nanjing University Business School.
Andere organiserende business scholen zijn Samuel Curtis Johnson Graduate
School of Management van Cornell University, de Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate
School of Management, en de Sydney Business School.
MSM Professor Wim Naudé, vicevoorzitter van de planningscommissie van de conferentie, is erg
enthousiast over het thema van de conferentie van dit jaar, namelijk Entrepreneurship,
Organizational Change and Employment Management. “MSM is de toonaangevende business school
in Nederland als het gaat over onderzoek en onderwijs in ondernemerschap in opkomende
economieën,” legt hij uit. “Op deze topconferentie zullen wij de impact van onze hoogstaande
onderzoeksprogramma’s versterken en nieuwe gezamenlijke onderzoeksprojecten en -programma’s
opzetten, die ook in het verlengde liggen van onze groeiende connecties in de Verenigde Staten.”
De deadline voor het indienen van papers voor de conferentie is verstreken en ‘heeft enorm veel
reacties opgeleverd’, zegt Professor Naudé. “We kijken ernaar uit om de resultaten van deze
conferentie te delen met onze studenten en partners, én om weer samen met Nanjing University
Business School te werken aan de 10e editie van deze conferentie in 2018.”

Over Maastricht School of Management
Maastricht School of Management (MSM) is opgericht in 1952 en één van de oudste en meest
internationale business scholen in Nederland. MSM biedt haar onderwijsprogramma’s in
management en ondernemerschap aan in Maastricht, en op diverse locaties in de wereld in
samenwerking met partner instituten. MSM alumni bekleden topposities in het bedrijfsleven, de
overheid en in het onderwijs. MSM’s MBA programma is het op één na beste MBA programma in
Nederland volgens Eduniversal’s 2015-2016 Best Master ranking en MSM’s DBA programma staat
nummer 2 op de wereldranglijst volgens DBAstudies.com. Zowel in 2014 als 2016 was MSM finalist
voor de prestigieuze Innovation Award van de Association of MBAs (AMBA).
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