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Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła działalność 1 października 1993 r.
Dziś jest to jedna z najbardziej prestiżowych niepublicznych uczelni
w Polsce. Prowadzi studia na sześciu kierunkach: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.
W 2006 r. Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych, w 2016 uprawnienia do nadawania stopnia
doktora habilitowanego nauk prawnych, a obecnie czyni starania o uzyskanie
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
i w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Od 2012 roku
na kierunku stosunków międzynarodowych działa Centrum Naukowe Uczelni
Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN. Kierunek ten w 2016 roku
uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Uczelnię Łazarskiego wyróżnia wysoki stopień umiędzynarodowienia;
prowadzi w języku angielskim studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym
na trzech kierunkach: ekonomia, stosunki międzynarodowe i zarządzanie. Cztery programy studiów otrzymały akredytację Coventry University
z Wielkiej Brytanii – ich absolwenci otrzymują dwa dyplomy: polski i angielski. Uczelnia prowadzi też współpracę z prestiżowymi uniwersytetami amerykańskimi: Georgetown University w Waszyngtonie, University of Kentucky
w Lexington i University of Wisconsin w La Crosse.
Nasza Uczelnia zajmuje czwarte miejsce w rankingach uczelni niepublicznych, a Wydział Prawa i Administracji od wielu lat jest liderem
w rankingach wydziałów prawa uczelni niepublicznych. Realizowane u nas
programy nauczania są współtworzone z wybitnymi praktykami i odpowiadają oczekiwaniom pracodawców. Dzięki temu 96% naszych absolwentów
znajduje pracę w trakcie lub zaraz po studiach.
W ramach Uczelni działa również Centrum Kształcenia Podyplomowego,
oferujące wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia podyplomowego,
szkoleń i doradztwa dla firm, instytucji oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej. Absolwentom studiów prawniczych oferujemy
anglojęzyczne studia LLM (odpowiednik MBA), umożliwiające zdobycie
międzynarodowego dyplomu prawniczego.
Wykładowcy Uczelni to znani w kraju i za granicą dydaktycy, którzy łączą pracę naukową z doświadczeniem zdobytym w renomowanych
i cenionych na rynku firmach i instytucjach. To również znakomici profesorowie z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.
Uczelnia Łazarskiego posiada certyfikaty „Wiarygodna Szkoła”,
„Uczelnia walcząca z plagiatami”, „Dobra Uczelnia, Dobra Praca” oraz
„Uczelnia Liderów”.
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