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KOMUNIKAT NR 17/2018 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 2 marca 2018 r. 
 
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 Profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA METALI 

NIEŻELAZNYCH 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 

Wymagania: 
 stopień doktora habilitowanego inżyniera w dyscyplinie metalurgia lub inżynieria materiałowa,  
 doświadczenie w zakresie kształcenia kadry naukowej, a w tym udokumentowana funkcja promotora 

pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim zakończonym obroną pracy oraz 
udokumentowana funkcja promotora w co najmniej jednym otwartym przewodzie doktorskim, 

 udokumentowane promotorstwo prac magisterskich i inżynierskich z zakresu przetwórstwa metali 
nieżelaznych, 

 udokumentowane kompetencje związane z tworzeniem i kierowaniem zespołami naukowymi 
(w szczególności w formule kierowania projektami B+R finansowanym ze źródeł NCBiR lub NCN oraz 
pracami / ekspertyzami dla przemysłu), 

 znaczący i udokumentowany dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego z zakresu 
szeroko rozumianego przetwórstwa metali nieżelaznych i ich stopów, 

 znaczący i udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w takich obszarach jak:  
 teoria i technologia przeróbki plastycznej metali nieżelaznych i ich stopów,  
 synteza stopów metali i / lub kompozytów na osnowie metalowej,  
 charakteryzacja właściwości materiałów metalicznych w szczególności materiałów na osnowie aluminium 

i miedzi,  
 metody przygotowania wsadu z metali nieżelaznych dedykowanego do przeróbki plastycznej ze szczególnym 

uwzględnieniem procesów ciągłego odlewania,  
 symulacje metodami MES stanu naprężeń i odkształceń w wyrobach z metali nieżelaznych oraz symulacje 

procesów przeróbki plastycznej, 
 udokumentowany dorobek w zakresie działalności innowacyjnej: autorstwo lub współautorstwo patentów, 

zgłoszeń patentowych, wzorów przemysłowych lub użytkowych z obszaru technologii wytwarzania 
i przetwarzania metali nieżelaznych i ich stopów, 

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przetwórstwa metali nieżelaznych i ich stopów, 
 wzorowa postawa etyczna, 
 ogólna wiedza o zasadach funkcjonowania wyższych uczelni technicznych, 
 znajomość języka obcego. 

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) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
3) autoreferat o działalności organizacyjnej, naukowej i dydaktycznej oraz w zakresie kształcenia kadry naukowej, 

4) arkusz oceny okresowej lub opinie z poprzedniego miejsca pracy, 
5) załącznik nr 2 do Pisma Okólnego nr 6/2017 Rektora AGH z dnia 24.07.2017 r. 

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 2016 r. poz. 922).” 

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.  

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych (al. Mickiewicza 30, paw. A 2, II p., pok. 
226) w terminie do dnia: 

28 marca 2018 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

30 września 2018 roku 

               R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


