
KOMUNIKAT NR 101/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 28 maja 2012 r. 
 
Dziekan Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na 
stanowisko 
• adiunkta w KATEDRZE WYTRZYMAŁOŚCI, ZMĘCZENIA MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI  

w dyscyplinie: Mechanika 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o Szkolnictwie WyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy zgodnie 
z obowiązującą Ustawą. 

Wymagania: 
♦ stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny: Mechanika; specjalność: 
Wytrzymałość Materiałów, 

♦ doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu prowadzenia zajęć z przedmiotów: Podstawy 
Wytrzymałości Materiałów, Wytrzymałości Elementów Maszyn, Metody Elementów Skończonych 
w Analizie Wytrzymałościowej, Konstrukcje Metalowe, 

♦ dyplom potwierdzający umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych (np. świadectwo 
ukończenia Studium Doskonalenia Dydaktycznego), 

♦ doświadczenie w obsłudze stanowisk laboratoryjnych z zakresu badań właściwości 
wytrzymałościowych materiałów oraz numerycznych metod wytrzymałościowych, 

♦ biegła znajomość oprogramowania do modelowania i obliczeń MES (m.in. Femap, STAADPro, 
NEINastran, COMSOL) w zakresie analiz wytrzymałościowych i dynamicznych, 

♦ doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych w zakresie oceny stanu napręŜenia 
i odkształcenia konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współczesnych metod projektowania 
potwierdzone udziałem w kilku pracach naukowo-badawczych, 

♦ znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 potwierdzona stosownym 
certyfikatem (zgodnie z uchwałą RW IMiR nr 03/10/2010 z dn. 29.10.2010), 

♦ wiedza z zakresu budowy komputerów klasy PC, obsługi i budowy sieci LAN, 
♦ wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl – Dokumenty - „Kodeks Etyczny AGH”). 
 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) kwestionariusz osobowy, 
3) Ŝyciorys, 
4) odpis dyplomu doktorskiego, 
5) autoreferat z uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego. 
 
Na zgłoszeniu naleŜy dopisać: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 
z późniejszymi zmianami). 
 
Dokumenty naleŜy złoŜyć w Katedrze Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji, 
Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. B-2, 
pok. 314) w terminie do dnia: 

18 czerwca 2012 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 
 

25 czerwca 2012 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


