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KOMUNIKAT NR 134/2018 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 17 lipca 2018 r. 
 

 
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

 asystenta w KATEDRZE INŻYNIERII PROCESÓW ODLEWNICZYCH 
 
Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym 
(tj. Dz. U. z 2017r. poz.2183 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 
 
Wymagania: 
 stopień naukowy doktora lub otwarty przewód doktorski w dyscyplinie Metalurgia, 

 ukończone studia magisterskie na Kierunku Metalurgia (ocena na dyplomie ukończenia studiów minimum 
4.5), mile widziana specjalność Wirtualizacja Technologii Odlewniczych, 

 udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2,  
 wiedza w zakresie biomateriałów oraz ich zastosowania na potrzeby medycyny, 
 udokumentowany publikacjami dorobek naukowy, w zakresie zagadnień związanych z modelowaniem 

komputerowym, kompozytami i stopami na bazie metali nieżelaznych (w szczególności aluminium 
i magnez), 

 udział w konferencjach i/lub sympozjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 
 udział w projektach naukowo-badawczych i/lub naukowo-przemysłowych, 
 mile widziana praktyka i/lub staż w ośrodku naukowym i/lub zakładzie przemysłowym (min. 4 tygodnie), 
 znajomość oprogramowania CAD (np. SolidWorks), CAE (np. MagmaSoft) oraz ThermoCalc, 
 znajomość zagadnień technologii 3D (np. skanery 3D, drukarki 3D), 

 umiejętność obsługi mikroskopu optycznego i preparatyki próbek do obserwacji w świetle białym 
i spolaryzowanym, a także analizy ilościowej obrazu, 

 ukończony kurs doskonalenia dydaktycznego, 
 ukończony kurs e-learningu, 
 wzorowa postawa etyczna zgodna z „Kodeksem Etyki AGH”. 

 
Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym: 
 posiada kwalifikacje określone w Ustawie, 
 ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
 nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 
 korzysta w pełni z praw publicznych. 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 
2. dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora nauk technicznych lub otwarcie przewodu doktorskiego, 
3. dokument potwierdzający znajomość języka obcego na wymaganym poziomie, 
4. informację o dorobku naukowym i dydaktycznym, 
5. kopie dyplomów, certyfikatów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
6. referencje. 
 
Na  zgłoszeniu  należy  dopisać: „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).” 
 

 

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa AGH (paw. D-8, pok. 124) w terminie do 
dnia: 

31 sierpnia 2018 roku  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

17 września 2018 roku 
 

 
R E K T O R  

 
 
 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


