Postaw na praktykę!
Misją Społecznej Akademii Nauk jest kształcenie konkurencyjnych na krajowym i
międzynarodowym rynku pracy odpowiedzialnych profesjonalistów, zdolnych sprostać
wymaganiom XXI wieku, przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w
rozwiązywaniu problemów społecznych oraz realizacja badań i projektów naukowych
na najwyższym poziomie. Chcemy, aby SAN wpływała na rozwój nowoczesnego
społeczeństwa i gospodarki, aby była atrakcyjnym miejscem studiowania, pobudzania
kreatywności i przedsiębiorczości studentów oraz pozwalała im realizować ich aspiracje.
Społeczna Akademia Nauk to największa uczelnia niepubliczna w Polsce, która w nowatorski
sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych. SAN
prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe,
studia po angielsku oraz MBA, studia przez internet, a także liczne kursy, warsztaty i
szkolenia. Jednym z wielu atutów uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA),
dzięki której studenci mogą – równolegle do polskiego dyplomu magistra – uzyskać
amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki za granicę.
Istotą kształcenia w Społecznej Akademii Nauk jest połączenie akademickiej wiedzy z
elementami kształcenia praktycznego. W porozumieniu z pracodawcami i w konsultacji z
otoczeniem biznesowo-gospodarczym, SAN opracowuje nowatorskie i – często – unikatowe
programy studiów, które zapewniają wyposażenie studentów w solidną wiedzę akademicką
oraz w rzetelne umiejętności praktyczne wymagane przez pracodawców. Uczelnia stale
rozwija swoją ofertę edukacyjną i dostosowuje programy kształcenia do wymogów
współczesnej gospodarki. SAN zatrudnia kilkuset nauczycieli akademickich, wśród których
znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym oraz
wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym, przygotowując
studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.
Dzięki temu, SAN przygotowuje bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy stają
się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym rynku pracy.
SAN jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce.
Potwierdzeniem marki Społecznej Akademii Nauk są przyznane akredytacje, wysokie miejsca
w rankingach oraz liczne prestiżowe wyróżnienia, co odzwierciedla wysoką rangę uczelni,
potencjał naukowy, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.
Czy wiesz, że…
 Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia
pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe i MBA.
Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.
 SAN w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności
praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.
 Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzie, Krakowie i Londynie –
wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.
 Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NECHE.
 W prestiżowych rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę
naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach,
jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.
 SAN współpracuje z amerykańskim Clark University, a także z innymi uniwersytetami z
Europy, Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk), Ameryki Południowej (Brazylia,
Chile, Peru) i z Azji (Filipiny, Indonezja, Birma).








W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających
prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie – świadczy to o sile
naukowej i prestiżu Uczelni.
W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni polscy i
zagraniczni praktycy.
Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg
MNiSW.
Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia.
W trosce o przyszłość studenta SAN prowadzi Akademickie Biuro Karier.

