
Rb-D.1102-148/18 

KOMUNIKAT NR 148/2018 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 

stanowisko 

 adiunkta naukowego w KATEDRZE ROBOTYKI I MECHATRONIKI 

 

w ramach umowy nr UMO-2016/23/B/ST7/01440 pt. „Elektro-chemo-mechanika uszkodzeń 

ścięgna - rola macierzy międzypęczkowej, oraz jonów wapnia i fosforanów w biomechanice 

ścięgien" finansowaną ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według 

obowiązującej Ustawy. 

Wymagania: 

 doktorat z nauk technicznych w dziedzinie chemia, 

 dorobek naukowy w liczbie minimum 4 publikacji na liście filadelfijskiej w zakresie 

modelowania molekularnego, 

 doświadczenie w pracy w zespole badawczym w tym pracę przynajmniej 8 miesięcy 

w naukowych ośrodkach zagranicznych, 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2 (zaświadczenie 

potwierdzone przez SJO), 

 udział w konferencjach i sympozjach. 

 

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. lista publikacji naukowych, 

3. uwierzytelniona kserokopia dyplomu uzyskania stopnia doktora (dopuszcza się zastosowanie 

art.109 ust.3a Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym), 

4. Curriculum Vitae et Studiorum wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach 

rekrutacji. 

Na zgłoszeniu należy dopisać:  „Wyrażam  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 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000).” 

Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na okres 18 miesięcy od 01.10.2018 r. 
 

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych 

dokumentów) kandydatami w dniu 04.09.2018 r. 

 

Dokumenty należy złożyć drogą elektroniczną, na adres: mlyniec@agh.edu.pl, w terminie do dnia: 

3 września 2018 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

4 września 2018 roku 

R E K T O R  

 

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


