Dr Aneta Stosik
Urodziła się 25 maja 1973 roku we Wrocławiu. W 1992 r. ukończyła I Liceum Ogólnokształcące we
Wrocławiu i rozpoczęła studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na Wydziale
Wychowania Fizycznego, na specjalności menedżer sportu. W latach 1995-1996 pełniła obowiązki
asystenta stażysty w Zakładzie Organizacji i Zarządzania, a po uzyskaniu dyplomu magistra z
wyróżnieniem w 1996 roku rozpoczęła tu pracę na stanowisku asystenta. W roku 2000 ukończyła
w macierzystej uczelni dwusemestralne Podyplomowe Studia Menedżerów Sportu na Wydziale
Wychowania Fizycznego. Po uzyskaniu w 2003 roku stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, od 2004
roku jest zatrudniona na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego na stanowisku adiunkta
w Katedrze Komunikacji i Zarządzania w Sporcie, w Zakładzie Organizacji Zarządzania, w Zespole
Coachingu Sportowego, którego była kierownikiem w latach 2009-2012. Jest autorką ponad 70
artykułów naukowych i współautorką czterech książek. Jej zainteresowania naukowe koncentrują
się wokół takich zagadnień, jak: zachowania organizacyjne, zarządzanie relacjami organizacji,
zarządzanie kapitałem intelektualnym, koopetycją. Wyniki swoich dociekań naukowych
prezentowała na wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Prowadzi
zajęcia dydaktyczne z przedmiotów teoretycznych, takich jak: zarządzanie, zarządzanie personelem,
trening menedżerski, zarządzanie projektami szkoleniowymi, zachowania organizacyjne, na
kierunkach: wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji, fizjoterapii.
W ramach współpracy z innymi katedrami współuczestniczy również w dydaktyce na obozach
letnich, prowadząc zajęcia z żeglarstwa jachtowego. Prowadzi także wykłady i ćwiczenia na
Podyplomowych Studiach Trenerskich oraz Podyplomowych Studiach Menedżerów Sportu, będąc
ich wieloletnim kierownikiem. Jest pełnomocnikiem dziekana ds. koordynacji praktyk
menedżerskich na specjalności menedżera sportu na kierunku wychowania fizycznego.
Współpracuje ze środowiskiem w ramach realizacji projektów unijnych w obszarach edukacyjnych
osób podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Doświadczenia dydaktyczne zdobywała również
w Stanach Zjednoczonych na The University of Chicago Graduate School of Business oraz na
Loyola University of Chicago podczas pobytu studyjnego w 2006 roku.
Jest instruktorem narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, instruktorem żeglarstwa
jachtowego Polskiego Związku Żeglarskiego, instruktorem pływania. Uprawia grę w tenisa
ziemnego – jest zdobywczynią wielu tytułów w amatorskich rozgrywkach turniejowych w Polsce,
zarówno w formule singla, debla, jak i miksta. Jeździ na snowboardzie i żegluje. Poza
zainteresowaniami sportowymi pasjonuje się podróżami oraz muzyką – głównie jazzową.

