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Ιντερνατιοναλ Ανδ Χοµπαρατιϖε Βυσινεσσ Φουνδατιονσ Οφ Πολιτιχαλ Εχονοµιεσ|πδφασψµβολ φοντ σιζε 13 φορµατ
Ασ ρεχογνιζεδ, αδϖεντυρε ασ ωιτη εασε ασ εξπεριενχε νεαρλψ λεσσον, αµυσεµεντ, ασ σκιλλφυλλψ ασ σεττλεµεντ χαν βε γοττεν βψ ϕυστ χηεχκινγ ουτ α εβοοκ ιντερνατιοναλ ανδ χοµπαρατιϖε βυσινεσσ φουνδατιονσ οφ πολιτιχαλ εχονοµιεσ αλονγ ωιτη ιτ ισ νοτ διρεχτλψ δονε, ψου χουλδ αγρεε το εϖεν µορε χονχερνινγ τηισ λιφε, αλλ βυτ τηε ωορλδ.
Ωε µεετ τηε εξπενσε οφ ψου τηισ προπερ ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ εασψ ηαβιτ το γετ τηοσε αλλ. Ωε γιϖε ιντερνατιοναλ ανδ χοµπαρατιϖε βυσινεσσ φουνδατιονσ οφ πολιτιχαλ εχονοµιεσ ανδ νυµερουσ βοοκ χολλεχτιονσ φροµ φιχτιονσ το σχιεντιφιχ ρεσεαρχη ιν ανψ ωαψ. ιν τηε χουρσε οφ τηεµ ισ τηισ ιντερνατιοναλ ανδ χοµπαρατιϖε βυσινεσσ φουνδατιονσ οφ πολιτιχαλ εχονοµιεσ τηατ χαν βε ψουρ παρτνερ.
Ιντερνατιοναλ Ανδ Χοµπαρατιϖε Βυσινεσσ Φουνδατιονσ
Τηε Ιντερνατιοναλ Βυσινεσσ Ρεϖιεω (ΙΒΡ) ισ α πρεµιερ ιντερνατιοναλ ϕουρναλ ιν τηε δισχιπλινε οφ ιντερνατιοναλ βυσινεσσ, ανδ τηε οφφιχιαλ ϕουρναλ οφ τηε Ευροπεαν Ιντερνατιοναλ Βυσινεσσ Αχαδεµψ (ΕΙΒΑ). Τηε ϕουρναλ πυβλισηεσ οριγιναλ ανδ ινσιγητφυλ παπερσ ον τηε τηεορψ ανδ πραχτιχε οφ ιντερνατιοναλ βυσινεσσ, βροαδλψ δεφινεδ το εµβραχε φιρµσ∋ ιντερνατιοναλιζατιον στρατεγιεσ, τηε χροσσ−βορδερ ...
Χοµπαρατιϖε Βυσινεσσ Εχονοµιχσ ΜΑ | ΥΧΛ Γραδυατε δεγρεεσ ...
Προφεσσορ Μαψερ ηασ ωον νυµερουσ αωαρδσ φροµ τηε Αχαδεµψ οφ Λεγαλ Στυδιεσ ιν Βυσινεσσ, ινχλυδινγ τηε Ηοεβερ Αωαρδ φορ βεστ αρτιχλε ιν τηε Αµεριχαν Βυσινεσσ Λαω ϑουρναλ, τωιχε ωον τηε Μαυρερ Αωαρδ φορ βεστ αρτιχλε ον βυσινεσσ ετηιχσ, ανδ τηρεε τιµεσ ωον τηε Ραλπη Βυνχη Αωαρδ φορ βεστ αρτιχλε ον ιντερνατιοναλ βυσινεσσ λαω. Ηισ ωορκ ηασ βεεν πυβλισηεδ ιν µανψ ϕουρναλσ ανδ λαω ρεϖιεωσ, βυτ µοστ ...
Λεγαλ Γυιδεσ, Βυσινεσσ Ρεπορτσ ανδ Εϖεντσ | ΙΧΛΓ
Ιντερνατιοναλ βυσινεσσ ρεφερσ το αλλ χοµµερχιαλ αχτιϖιτιεσ συχη ασ τραδε οφ γοοδσ, σερϖιχεσ, τεχηνολογψ, κνοωλεδγε ανδ χαπιταλ αχροσσ νατιοναλ βορδερσ. Τηε χροσσ βορδερ τρανσαχτιονσ τακε πλαχε βετωεεν ινδιϖιδυαλσ, βυσινεσσ φιρµσ ανδ γοϖερνµεντ αγενχιεσ (Ιντερνατιοναλ Βυσινεσσ, 2019). Τηυσ, ιντερνατιοναλ βυσινεσσ ρεφερσ το χροσσ βορδερ τρανσαχτιονσ οφ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ τακινγ πλαχε βετωεεν τωο ...
ΛΛΜ Προγραµσ | ΓΩ Λαω | Τηε Γεοργε Ωασηινγτον Υνιϖερσιτψ
Προγραµσ | Υνδεργραδυατε Χαταλογ
ΕΒΣΧΟ Ινφορµατιον Σερϖιχεσ
Χηινα. Πρινχετον Ασια (Βειϕινγ) Χονσυλτινγ Χο., Λτδ. Υνιτ 2702, ΝΥΟ Χεντρε 2Α ϑιανγται Ροαδ, Χηαοψανγ ∆ιστριχτ Βειϕινγ 100016, Π.Ρ. Χηινα Πηονε: +86 10 8457 8802
Ιντερνατιοναλ Βυσινεσσ − ΒΣχ (Ηονσ) − Υνδεργραδυατε ...
Ηιερ σολλτε εινε Βεσχηρειβυνγ ανγεζειγτ ωερδεν, διεσε Σειτε λσστ διεσ ϕεδοχη νιχητ ζυ.
ΧΣΥ Χαµπυσ Ματχη | ΧΣΥ
Παυλ Αντηονψ Σαµυελσον (Μαψ 15, 1915

∆εχεµβερ 13, 2009) ωασ αν Αµεριχαν εχονοµιστ.Τηε φιρστ Αµεριχαν το ωιν τηε Νοβελ Μεµοριαλ Πριζε ιν Εχονοµιχ Σχιενχεσ, τηε Σωεδιση Ροψαλ Αχαδεµιεσ στατεδ, ωηεν αωαρδινγ τηε πριζε ιν 1970, τηατ ηε ∀ηασ δονε µορε τηαν ανψ οτηερ χοντεµποραρψ εχονοµιστ το ραισε τηε λεϖελ οφ σχιεντιφιχ αναλψσισ ιν εχονοµιχ τηεορψ∀.

Ρουτλεδγε & ΧΡΧ Πρεσσ Βοοκ Σεριεσ
Ουρ Βυσινεσσ ανδ Προφεσσιοναλ χουρσεσ αρε µαρκετ δριϖεν ανδ χονσιστεντλψ εϖολϖε το ρεφλεχτ εµεργινγ τρενδσ, νεω τεχηνολογιεσ, ανδ ινδυστρψ βεστ πραχτιχεσ. Τηεσε χουρσεσ οφφερ λεαδινγ−εδγε χυρριχυλυµ ταυγητ βψ πασσιονατε ινδυστρψ εξπερτσ. Ωε αλσο ωορκ ωιτη εξχεπτιοναλ παρτνερσ ανδ προφεσσιοναλ ασσοχιατιονσ το ενηανχε ψουρ λεαρνινγ ϕουρνεψ.
Ωηατ Ισ Γλοβαλιζατιον? − ΠΙΙΕ
Ιν τοδαψ σ ηιγηλψ χοµπετιτιϖε ωορλδ, οργανιζατιονσ αρε υσινγ προϕεχτ µαναγεµεντ το ιµπλεµεντ στρατεγψ ανδ δελιϖερ ϖαλυε το τηειρ στακεηολδερσ. Ιν τηισ χουρσε ψου λλ λεαρν αβουτ τηε φιϖε προχεσσ γρ...
ΟΣΙΡΙΣ Στυδεντ Μοβιλε
ΒΑ ιν Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ Προγραµ ∆εσχριπτιον ανδ Οππορτυνιτιεσ. Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ ισ α µαϕορ οφφερεδ βψ τηε Φρεδεριχκ Σ. Παρδεε Σχηοολ οφ Γλοβαλ Στυδιεσ το στυδεντσ ενρολλεδ ιν τηε Χολλεγε οφ Αρτσ & Σχιενχεσ. Το στυδψ ιντερνατιοναλ ρελατιονσ ισ το λεαρν ηοω τηε ωορλδ ωορκσ. Ατ Βοστον Υνιϖερσιτψ, ωε τακε αν ιντερδισχιπλιναρψ αππροαχη ...
Χουνχιλ ον Φουνδατιονσ
Βυσινεσσ Αδµινιστρατιον Αδµινιστρατιον (Α∆ΜΙΝ) Βυσινεσσ Αδµινιστρατιον (Β Α) Βυσινεσσ Αδµινιστρατιον Ρεσεαρχη Μετηοδσ (ΒΑ ΡΜ) Βυσινεσσ Αναλψτιχσ (ΒΥΣ ΑΝ) Βυσινεσσ Χοµµυνιχατιονσ (Β ΧΜΥ) Βυσινεσσ Εχονοµιχσ (Β ΕΧΟΝ) Εντρεπρενευρσηιπ (ΕΝΤΡΕ) Φινανχε (ΦΙΝ) Ινφορµατιον Σψστεµσ (Ι Σ) Ινφορµατιον Σψστεµσ Μαστερ οφ Σχιενχε (ΜΣΙΣ) Ιντερνατιοναλ Βυσινεσσ ...
Ουρ Αχαδεµιχ Προγραµσ − Γραδυατε Σχηοολ | ΥΩ Μαδισον
Οφφερεδ βψ Ερασµυσ Υνιϖερσιτψ Ροττερδαµ. Ωελχοµε το τηισ µασσιϖε οπεν ονλινε χουρσε (ΜΟΟΧ) αβουτ Θυαλιτατιϖε Χοµπαρατιϖε Αναλψσισ (ΘΧΑ). Πλεασε ρεαδ τηε ποιντσ βελοω βεφορε ψου σταρτ τηε χουρσε. Τηισ ωιλλ ηελπ ψου πρεπαρε ωελλ φορ τηε χουρσε ανδ αττενδ ιτ προπερλψ. Ιτ ωιλλ αλσο ηελπ ψου δετερµινε ιφ τηε χουρσε οφφερσ τηε κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ ψου αρε λοοκινγ φορ.
Μαστερ οφ Βυσινεσσ Αδµινιστρατιον (ΜΒΑ) | Ωεβστερ Υνιϖερσιτψ
Τηε χυρριχυλυµ ισ διϖιδεδ ιντο σεχτιονσ φοχυσεδ ιν Βυσινεσσ Φουνδατιονσ, Γλοβαλ Χοντεξτ, Ιντερνατιοναλ Λαω, ανδ Αναλψτιχαλ Τοολσ, ανδ τηε ονλινε χουρσεωορκ ινχλυδεσ χλασσεσ λικε Ιντερνατιοναλ Στρατεγψ ανδ Ιννοϖατιον,

Τηε Πολιτιχσ οφ τηε Γλοβαλ Εχονοµψ, ανδ Τηε Αρτ οφ Βυσινεσσ Χοµµυνιχατιον. Αλλ χουρσεσ αρε ταυγητ βψ τηε αχχοµπλισηεδ Φλετχηερ Σχηοολ φαχυλτψ, ανδ διστανχε ...

Σαϖϖασ Λεαρνινγ Χοµπανψ (φορµερλψ Πεαρσον Κ12 Λεαρνινγ)
ΥνιΣΑ Βυσινεσσ ισ ιν τηε τοπ ονε περ χεντ ωορλδωιδε 1 ανδ ηασ βεεν αωαρδεδ αν οϖεραλλ φιϖε σταρσ φορ εξχελλενχε ιν τηε ΘΣ Σταρσ Ρατινγσ 2020. ΥνιΣΑ Βυσινεσσ ισ αχχρεδιτεδ βψ βοτη ΑΑΧΣΒ Ιντερνατιοναλ ανδ ΕΦΜ∆ (ΕΘΥΙΣ)

τηε ωορλδ σ λεαδινγ αχχρεδιτατιον βοδιεσ. Στυδψ α χυρριχυλυµ ινφορµεδ βψ αβοϖε ωορλδ−χλασσ ρεσεαρχη ιν Ηυµαν Ρεσουρχε Μαναγεµεντ 2. Στυδψ ατ τηε Νο.1 υνιϖερσιτψ ιν Σουτη ...

Βυλλετιν − Χουρσεσ Ηοµε
Αδµισσιονσ. Τηε Υνιϖερσιτψ οφ Τοροντο οφφερσ αν υνπαραλλελεδ αρραψ οφ αχαδεµιχ οππορτυνιτιεσ ανδ εξπεριενχεσ. Φινδ ουτ αβουτ Υ οφ Τ σ υνδεργραδυατε αδµισσιον ρεθυιρεµεντσ ανδ ωηατ ψου ωιλλ νεεδ το πρεσεντ βασεδ ον ψουρ αχαδεµιχ βαχκγρουνδ.
Ποστ−Βαχχαλαυρεατε Βυσινεσσ ∆ιπλοµασ: Τηοµπσον Ριϖερσ ...
∆ραωινγ ον τηε ρεσουρχεσ οφ Χολυµβια Υνιϖερσιτψ, ΣΙΠΑ οφφερσ α νυµβερ οφ δυαλ δεγρεε προγραµσ ωιτη οτηερ Χολυµβια σχηοολσ. Στυδεντσ ιν τηεσε προγραµσ γαιν κνοωλεδγε, σκιλλσ, ανδ περσπεχτιϖεσ ιν φιελδσ οτηερ τηαν Ιντερνατιοναλ ανδ Πυβλιχ Αφφαιρσ. Εαχη δυαλ δεγρεε προγραµ λεαδσ το τηε αωαρδ οφ τωο δεγρεεσ ιν λεσσ τιµε τηαν ιφ τηε τωο δεγρεεσ ωερε πυρσυεδ σεπαρατελψ.
Προγραµ Στρυχτυρε − Βοχχονι Υνιϖερσιτψ Μιλαν
ΙϑΡ∆Ο ϑουρναλ οφ Αππλιεδ Σχιενχε ισ αν ιντερνατιοναλ, πεερ−ρεϖιεωεδ, οπεν αχχεσσ ϕουρναλ τηατ ωελχοµεσ ηιγη−θυαλιτψ ρεσεαρχη αρτιχλεσ ιν αλλ ασπεχτσ οφ Αππλιεδ Σχιεχνε ρεσεαρχη. Συβϕεχτ αρεασ ινχλυδε, βυτ αρε νοτ λιµιτεδ το τηε φολλοωινγ φιελδσ: Βιολογψ, Πηψσιχσ, Χηεµιστρψ, Πηαρµαχψ, Ζοολογψ, Ηεαλτη σχιενχεσ, Αγριχυλτυρε ανδ Φορεστρψ, Ενϖιρονµενταλ σχιενχεσ, Ματηεµατιχσ, Στατιστιχσ, Ανιµαλ ...
Βυσινεσσ (ΒΥΣΙ) < Χαρλετον Υνιϖερσιτψ
ΜχΓραω Ηιλλ Βυσινεσσ Βοοκσ . Τηισ σιτε υσεσ χοοκιεσ. Βψ χοντινυινγ το βροωσε τηισ σιτε ψου αρε αγρεεινγ το ουρ υσε οφ χοοκιεσ.
Υνιϖερσιττ Λειπζιγ: Μαστερ σ Προγραµµεσ
ΟΝΛΙΝΕ ΠΡΟΓΡΑΜΣ ΒΥΣΙΝΕΣΣ ΧΡΕΑΤΙςΕ ΑΡΤΣ & ∆ΕΣΙΓΝ Ε∆ΥΧΑΤΙΟΝ & ΧΡΕ∆ΕΝΤΙΑΛΣ ΗΕΑΛΤΗΧΑΡΕ & ΩΕΛΛΝΕΣΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΕ ΛΑΩ & ϑΥΣΤΙΧΕ ΟΣΗΕΡ ΛΙΦΕΛΟΝΓ ΛΕΑΡΝΙΝΓ ΣΥΣΤΑΙΝΑΒΙΛΙΤΨ & ΝΑΤΥΡΑΛ ΡΕΣΟΥΡΧΕΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ. Βροωσε αλλ Προγραµσ. Ψουρ ΥΧΡ Εξπεριενχε. Υνµατχηεδ Θυαλιτψ. ΥΧ ισ α γλοβαλ λεαδερ ιν θυαλιτψ, τοπ−νοτχη εδυχατιον. Εξπεριενχεδ Ινστρυχτορσ. Βρινγινγ ρεαλ−ωορλδ εξπερτισε ιντο τηε χλασσροοµ ...
Πολιτιχαλ Σχιενχε | Χολυµβια | Γραδυατε Σχηοολ οφ Αρτσ ανδ ...
Ιµαγινε α ωορλδ ιν ωηιχη αλλ ψουνγ πεοπλε αχηιεϖε τηειρ φυλλ ποτεντιαλ. Ιµαγινε µακινγ τηε διφφερενχε. Ατ τηε φορεφροντ οφ τεαχηερ εδυχατιον φορ µορε τηαν α χεντυρψ, τηε Γραδυατε Σχηοολ οφ Εδυχατιον στανδσ ασ α ωορλδ τοπ 100 σχηοολ οφ εδυχατιον (ΘΣ 2020).
Χοµπαρατιϖε Πηιλοσοπηψ: Χηινεσε ανδ Ωεστερν (Στανφορδ ...
Ιντερνατιοναλ Βαχχαλαυρεατε (ΙΒ) Φορ στυδεντσ αππλψινγ φορ Σεπτεµβερ 2021 ανδ βεψονδ Τηε φολλοωινγ ΙΒ Ματη χουρσεσ ωιλλ σατισφψ τηε µατη ρεθυιρεµεντ φορ σχιενχε, βυσινεσσ, ενγινεερινγ ανδ χοµπυτερ σχιενχε προγραµσ:
Ιντερνατιοναλ Ρελατιονσ ΒΑ (Ηονσ) − Υνδεργραδυατε Χουρσεσ ...
Φουνδατιονσ φορ Ρεσπονσιβλε Βυσινεσσ. Ιν τηισ µοδυλε ψου ωιλλ δεϖελοπ αν υνδερστανδινγ οφ τηε µαιν εχονοµιχ, σοχιαλ, εχολογιχαλ ανδ γοϖερνανχε φαχτορσ τηατ δετερµινε τηε λονγ−τερµ συσταιναβιλιτψ οφ οργανισατιονσ. Ψου ωιλλ λοοκ ατ τηε ιντερχοννεχτεδνεσσ οφ τηεσε φαχτορσ ανδ ηοω τηεψ σετ τηε χοντεξτ ωιτηιν ωηιχη σµαλλ ανδ λαργε βυσινεσσεσ, πυβλιχ σερϖιχε οργανισατιονσ ανδ τηιρδ σεχτορ ...
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