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Psychologist has 15 years of experience as a trainer, teacher and manager. Has a coach certificate, 

Design Thinking moderator and a license to conduct mental resistance tests with the MTQ48 test?  She 

has conducted over 2,000 hours of training and workshop classes in the field of team building, 

leadership, interpersonal communication, coaching, Desing Thinking, negotiations. 

In her career at the WSB Univrsity she performed the following functions: Head of the Academic Career 

Office, marketing manager, Vice-dean, Vice-Rector for Development, director of the Center for Quality 

and Innovation.  

Sabina Ratajczak engages in the design of modern teaching programs, taking part in the process of 

their evaluation and further development and actively supports the development of modern teaching 

methods  at the university such as tutoring, problem-solving, PBL, design thinking. As part of her job, 

she gained practical experience in conducting classes: coaching, Design Thinking, development of 

mental toughness, building self-organizing teams, 
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S. Ratajczak, Pozytywna edukacja – zastosowanie idei psychologii pozytywnej w edukacji, 

przykłady dobrych praktyk, (w) red. Z. Dacko-Pikiewicz, M. Małecka –Tomala, Edukacja ekologiczna 

we współczesnej szkole, Wydawnictwo WSB, 2017 

S. Ratajczak, Tutoring akademicki – korzyści dla studenta, nauczyciela i uczelni wyższej. Kultura i 

Edukacja, 2016, nr 3 (113)  

S. Ratajczak, J. Uroda,  Innowacje dydaktyczne jako element przewagi konkurencyjnej na rynku 

uczelni wyższych (w) red. A.Francik, K.Szczepańska-Woszczyna, J.Dado, Procesy innowacje w 

polskiej gospodarce – potencjał zmian, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 

Górniczej, 2016 

S. Ratajczak, R. Rębilas, K. Szczepańska-Woszczna, Quality management in the the context of 

higher education international requirements illustratted with example of the University od 

Dąbrowa Górnicza, Współczesna edukacja podyplomowa: tradycje oraz innowacje. Materiały z V 

Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, 2015,  

K. Szczepańska-Woszczyna, S. Ratajczak, A. Pabian,  Kształtowanie kluczowych kompetencji 

inżynierskich w perspektywie oczekiwań podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014 

S. Ratajczak, M. Świerkosz-Hołysz, Wartości i postawy życiowe młodego pokolenia w konfrontacji 

z oczekiwaniami i wartościami pracodawców, (red.) M. Jedrzejko, J. A. Malinowski, Młode 

pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia. Badania. Praktyka, 2014 

S. Ratajczak, M. Lis, Jakość funkcjonowania systemu edukacji oraz osiągania efektów kształcenia 

na przykładzie uczelni wyższej w odniesieniu do podejścia systemowego w okresie rosnącej 

globalizacji, „Pragmata Tes Oikonomias”, wydawnictwo pokonferencyjne: V MIĘDZYNARODOWA 

KONFERENCJA - SPOŁECZNE ASPEKTY GOSPODARKI RYNKOWEJ, Akademia Jana Długosza w 

Częstochowie, VIII, 2014 

S. Ratajczak, M. Lis, Innowacyjna metoda optymalizacji procesów jako sposób na doskonalenie 

jakości przedsiębiorstw w okresie rosnącej globalizacji  wydawnictwo pokonferencyjne: III 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "GOSPODARKA-ZMIANY-ZARZĄDZANIE", Wyższa Szkoła 

Humanitas w Sosnowcu, nr 2, 2014 

S. Ratajczak, Jakość kształcenia w szkołach wyższych w perspektywie interesariuszy, Dabrowa 

Górnicza, 2012 

Zarządzanie marketingiem w szkole wyższej. Absolwenci WSB na rynku pracy  [w:] praca zbiorowa 

pod red. R. Niestrój, J. Wódz. Rozdział II, V, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa 

Górnicza, 2008 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia - przykład Wyższej Szkoły Biznesu w 

Dąbrowie Górniczej [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Praca zb. pod red. K. 

Rajchel, G. Lew, A. Szydełko, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2008. 
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Projects: 

Implementation of didactic and organisational innovations, preparation of projects, project 

management, coordination of 5 teams, supervision of Innovations and Quality of Education Centre, 

coordination of accreditation processes, preparation of EU funded projects (11 projects, for the 

total amount of 30 million pln) 

Project Manager:  

Managing the project „Exellence in Education – development programme for WSB University”. 

BDG11 mln pln. 

Managing the project „ EduLider – development of WSB University for the region” BDG 12 mln 


