
  

Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu - Aneta Zelek  - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. ZPSB  
 
Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu od listopada 2013 roku. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym 
w ZPSB od 1996 roku. Od 1998 roku pełni w Uczelni funkcje kierownicze, zyskując tym samy olbrzymie 
doświadczenie menedżerskie w kierowaniu organizacją edukacyjną oraz w zarządzaniu przedsięwzięciami 
szkoleniowymi i naukowymi.  Jest inicjatorką wielu innowacji produktowych i procesowych oraz skuteczną 
orędowniczką realizacji strategii szkoły biznesu jako uczelni specjalistycznej, wyznaczającej standardy kształcenia 
menedżerów.  
 
W swojej karierze akademickiej prof. Aneta Zelek pracuje nie tylko jako dydaktyk i trener, ale również jako 
naukowiec, konsultant i publicysta. Obok działalności edukacyjnej w obszarze ekonomii i zarządzania, prowadzi 
również aktywne badania naukowe, w tym projekty indywidualne i zbiorowe w zakresie:  

• istoty zarządzania strategicznego oraz strategii rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach i 
korporacjach globalnych;  

• badań koniunkturalnych w skali makro i mikro;  

• postaw menedżerskich w warunkach kryzysu organizacyjnego.  
 
Prof. Aneta Zelek wykazuje również dużą aktywność w zakresie inicjowania i organizowania programów 
współpracy międzynarodowej. W ostatnich latach brała udział w 9 projektach międzynarodowych oraz odbyła 12 
zagranicznych staży akademickich.  
 
Obok działalności akademickiej prof. Zelek pełni również liczne funkcje publiczne. Wśród najważniejszych 
wymienić należy:  

• przewodnicząca Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin (2009-2011)  

• członek Rady Gospodarki i Innowacji przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego (2008-2012)  

• przewodnicząca Kapituły Zachodniopomorskiej Nagrody Gospodarczej „Perły Biznesu” (2004-2012)  

• członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin (2010)  

• członek Komitetu Sterującego V Ramowego Programu Unii Europejskiej „RISP WPR”  

• członek Komitetu Prognoz „Polska 2000+” przy Prezydium PAN  

• członek zespołów eksperckich ds. strategii rozwoju woj. Zachodniopomorskiego oraz jej aktualizacji  

• przewodnicząca Rady Nadzorczej IV kadencji Zespołu Elektrowni Dolna Odra  

• Prezydent Unii Akademickiej (2009-2011)  
 
Prof. Aneta Zelek prezentuje pokaźny dorobek naukowo-publicystyczny. Jest autorką ponad 230 publikacji 
naukowych i dydaktycznych z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania w kryzysie oraz licznych 
podręczników i skryptów akademickich.  
 
Za swoją pracę dydaktyczną, naukową i menedżerską, prof. Zelek była wielokrotnie nagradzana przez różne 
gremia, w tym także samych studentów. Oto najważniejsze dla niej samej laury:  

1. Złota Odznaka Gryfa Pomorskiego za zasługi dla regionu – Honorowa odznaka nadawana przez Zarząd 
Województwa – 2019 ; 

2. Druga nagroda naukowa TNOiK im. Karola Adamieckiego za rok 2009 (za podręcznik pt. Strategie biznesu 
– od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu. Wydawnictwo ZPSB, szczecin 2008)  

3. Druga Nagroda w Konkursie na najlepszego wykładowcę Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US 
„Złoty Mikrofon” – 2003  

4. Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze studium przypadku - Fundacja Edukacyjna 
Przedsiębiorczości – 2001  

5. Pierwsza nagroda w Konkursie na najlepszego wykładowcę Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w 
Szczecinie - 1999  

6. Druga nagroda w Konkursie na najlepszego wykładowcę Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w 
Szczecinie - 1998  



  

7. Pierwsza nagroda w Konkursie na najlepszego wykładowcę Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w 
Szczecinie – 1997  

8. Pierwsze miejsce z Konkursie na najlepszego wykładowcę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
US „Złota Kreda” –1997  

9. Pierwsze miejsce z Konkursie na najlepszego wykładowcę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
US „Złota Kreda” – 1998  

10. Pierwsze miejsce z Konkursie na najlepszego wykładowcę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
US „Złota Kreda” –1999  

 

 

 


