Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku powstała w 2004 roku kontynuuje idee pierwszego gdańskiego
gimnazjum akademickiego o nazwie Gymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive
Illustre, które znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. Gdańszczanie wyrażali
w ten sposób szacunek tym wszystkim, którzy kształtowali oblicze nauki i kultury ich miasta, którzy
tworzyli uczelnię cieszącą się uznaniem w Europie. Ta wspaniała tradycja, której wartość przyświeca
społeczności akademickiej Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, wyznacza zobowiązania odnośnie
do jej działalności, służby europejskiemu miastu i regionowi.
Misją Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku jest kształcenie cenionych absolwentów wyposażonych
we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczo-społecznym
opartym na wiedzy oraz wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie
jego istotnych współczesnych problemów.
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku dołoży wszelkich starań, aby umożliwić studentom zarówno
studiów pierwszego jak i drugiego stopnia wzbogacanie wiedzy, umiejętności i kompetencji
w ramach wymiany z innymi uczelniami zagranicznymi (zwłaszcza do krajów Unii Europejskiej) oraz
aby stworzyć warunki do podejmowania w swych murach studentów z innych krajów. Kształcenie
wielojęzykowe i międzykulturowe studentów Uczelni będzie zadaniem priorytetowym wynikającym
z naszego uczestnictwa w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz potrzeby umożliwienia
absolwentom zatrudnienia na europejskim rynku pracy.
Uczelnia będzie dążyła do zwiększenia międzynarodowej mobilności studentów poprzez
wprowadzenie sprzyjających rozwiązań na własnym poziomie oraz wspieranie takich rozwiązań na
poziomie krajowym oraz europejskim. Działania na poziomie uczelnianym i regionalnym to między
innymi: bogata i aktualna informacja o programach oraz organizacji studiów w uczelniach
zagranicznych, studia w formie programów indywidualnych, oferta przedmiotów w językach obcych,
implementacja zasad międzynarodowej mobilności studentów do regulaminów Uczelni.
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku pragnie nawiązywać współpracę z uniwersytetami, które mają
zbliżone profile nauczania oraz programy nauczania. Ponadto nawiązujemy współpracę
z uniwersytetami, które prowadzą działalnością badawczą pokrewną z działalnością kierowników
katedr, dziekanów wydziałów lub pracowników dydaktycznych uczelni. Pragniemy współpracować
z partnerami z całej Europy, ale przede wszystkim z partnerami, którzy:
- posiada siedzibę w państwie znajdującym się w najbliższym sąsiedztwie Polski,
- mają siedzibę w krajach, w których językiem urzędowym bądź wykładowym są język angielski,
włoski bądź hiszpański – jest to związane z prowadzeniem przez Ateneum filologii angielskiej,
włoskiej oraz hiszpańskiej.
Najważniejszymi celami mobilności są pozytywny i bardziej wszechstronny rozwój jednostki, który
ma wpływ na przyszłe zatrudnienie absolwentów Ateneum oraz na rozpoczęcie bądź kontynuacje
międzynarodowego rozwoju zawodowego. Poprzez udział w programie uczestnicy przebywają
w środowisku native, co umożliwia im poznanie kultury oraz poprawę znajomości języka.

