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Studenten uit meer dan 30 landen ontvangen diploma bij Maastricht School of
Management
Maastricht – Op donderdag 19 september 2019 nemen meer dan 120 studenten van meer dan 30
verschillende nationaliteiten hun diploma in ontvangst tijdens de jaarlijkse “Graduation Ceremony”
van Maastricht School of Management (MSM).
Ieder jaar is de Graduation Ceremony weer een internationaal, multicultureel en feestelijk evenement.
Studenten van MSM in Maastricht en van de MSM partnerinstituten over de hele wereld komen met
hun familie en naasten naar Maastricht om hun diploma in ontvangst te nemen. Belgiё, Brazilië, Canada,
China, Egypte, India, Mexico, Uganda en Yemen zijn slechts enkele voorbeelden van de meer dan 30
landen die vertegenwoordigd zullen zijn. Net als voorgaande jaren zijn ook buitenlandse ambassadeurs
aanwezig om de studenten uit hun land persoonlijk te feliciteren.
Memorabele dag
De Graduation is een belangrijke mijlpaal voor de studenten en MSM stelt alles in het werk om er een
memorabele dag van te maken.
Voorafgaand aan de diploma-uitreiking geeft de heer Anthony Wahome Githinji, CEO van AG Group
International Ltd. Kenya, een toespraak over het triple helix model. De AG Group International Ltd. is
één van Afrika’s meest succesvolle investeringsmaatschappijen op het gebied van telecommunicatie,
onderwijs en project management, met als strategie het identificeren van optimale kansen om te
investeren in en waarde te realiseren uit belangrijke economische sectoren op het Afrikaanse continent.
De AG Group maakt gebruik van het triple helix model om te participeren in belangrijke sectoren als
landbouw, gezondheidszorg, onderwijs en woningbouw.
Net zoals vorig jaar zorgt het Maastricht Society of Music (MSM) Quarter voor een extra feestelijk tintje
aan de ceremonie.Dit ensemble is drie jaar geleden tot stand gekomen toen muzikanten uit Rusland,
Oekraïne, Wit-Rusland en Litouwen elkaar tijdens hun studie aan het Conservatorium in Maastricht
ontmoetten.
Awards
Dit jaar worden vier awards uitgereikt: aan de beste Master in Management student en Master in Business
Administration student van het jaar, aan de beste “global student”, afkomstig van één van de wereldwijde
partnerinstituten van MSM, en de beste ‘Doctor of Business Administration thesis’ award.

MSM Graduation Ceremony
Donderdag 19 september 2019, 14.00 – 17.00 uur
Conference Hall, Maastricht School of Management
Maastricht School of Management
Maastricht School of Management (MSM) is één van de meest internationale business scholen in
Nederland, gericht op management ontwikkeling en management onderwijs. MSM biedt studenten van
over de hele wereld internationaal geaccrediteerd management onderwijs, waaronder MBA en Master
in Management programma’s, en diverse kortere executive cursussen. MSM biedt haar
onderwijsprogramma’s aan in Maastricht en op diverse locaties in de wereld in samenwerking met
partner instituten. Daarnaast heeft MSM een uitgebreide portfolio van internationale projecten en
toegepast onderzoek. MSM biedt wereldwijd institutionele capaciteitsversterking aan
onderwijsinstellingen, overheden, ministeries en bedrijven door middel van educatieve en adviserende
interventies, en op verschillende gebieden zoals water management, landbouw, recht, seksuele en
reproductieve gezondheidszorg, organisatorisch leiderschap. Deze projecten zijn voornamelijk gericht op
duurzame (economische) ontwikkeling.
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