DR. XIANG BING
Founding Dean of the Cheung Kong Graduate School of Business

Xiang Bing adalah Dekan Pendiri, Profesor, dan Kepala sekolah bisnis terbesar dan
terkemuka di Cina, Sekolah Pascasarjana Bisnis Cheung Kong (CKGSB). Seorang
cendekiawan terkemuka, intelektual publik, konsultan manajemen terkenal, dan
otoritas terkemuka di bisnis Cina, Xiang telah memainkan peran penting dalam
mengembangkan sektor pendidikan manajemen Cina.
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Sebelum bergabung dengan CKGSB, ia memelopori program MBA Eksekutif di
Guanghua School of Management University Peking, bertugas di fakultas di
Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong, adalah salah satu dari tujuh anggota
pengajar pendiri Sekolah Bisnis Internasional China-Eropa, dan memberikan
eksekutif program di banyak perusahaan dan universitas kelas dunia.
Di bawah kepemimpinan Xiang, CKGSB (didirikan pada tahun 2002), telah
berkembang menjadi sekolah bisnis terkemuka, yang dianggap sebagai salah satu
sekolah bisnis pascasarjana utama di Cina, dengan peran utama dalam sektor
swasta Cina yang sedang tumbuh. Ini adalah satu-satunya sekolah bisnis di China
dengan reputasi dan sumber daya untuk menarik fakultas dari sekolah bisnis
terkemuka seperti Wharton, Stanford, NYU, dan INSEAD. Selain kampus utamanya
di Beijing, kampus ini memiliki kampus di Shanghai dan Shenzhen dan kantor di
Hong Kong, London, dan New York. Alumni CKGSB mencakup lebih dari 3.000
pemimpin bisnis Cina di tingkat CEO dan Ketua, yang perusahaannya bersamasama menghasilkan lebih dari US $ 1 triliun pendapatan pada 2011. Angka ini
mewakili sekitar 13,7% dari PDB Tiongkok. Alumni terkemuka termasuk pendiri
Grup Alibaba, Jack Ma, Fu Chengyu, Ketua Sinopec, dan Wu Yajun.
Minat penelitian Xiang termasuk hubungan antara negara dan bisnis, reformasi
perusahaan milik negara, inovasi dan peran sektor swasta di Cina. Dia adalah
otoritas terkemuka di bisnis Cina, inovasi di Cina, globalisasi perusahaan Cina,
model bisnis perusahaan milik keluarga, daya saing perusahaan di pasar negara
berkembang, dan implikasi global dari transformasi Cina. Tulisan-tulisan dan kasuskasusnya mengenai hal-hal ini dianggap sebagai yang paling berpengaruh di Cina.
Xiang adalah direktur non-eksekutif dari China Dongxiang Company, Dan Form
Holdings Company, Enerchina Holdings, HC International, Little Sheep Group dan
Sinolink Worldwide Holdings. Selain itu, ia menjabat sebagai anggota dewan
pengawas untuk The United Way Worldwide (AS) dan untuk Asia House (Inggris),
serta anggota Dewan Penasihat Internasional Sekolah Bisnis FDC di Brasil.
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