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KOMUNIKAT NR 196/2016 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 22 listopada 2016 r. 
 

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 

stanowisko 

 profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE CHEMII KRZEMIANÓW I ZWIĄZKÓW 

WIELKOCZĄSTECZKOWYCH 

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

o Szkolnictwie Wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy 

według obowiązującej Ustawy. 

Wymagania: 

1) stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, specjalność chemia teoretyczna, 

fizykochemia ciała stałego, 

2) znaczny dorobek naukowy na dotychczas zajmowanym stanowisku w zakresie 

teoretycznych badań właściwości mikroporowatych materiałów glinokrzemianowych 

(zeolity) i materiałów półprzewodnikowych metodami chemii i fizyki kwantowej (m.in. 

właściwości wiązań chemicznych, widma oscylacyjne oraz struktura elektronowa 

i właściwości termoelektryczne), ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego po 

otrzymaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

3) promotorstwo przynajmniej jednego otwartego przewodu doktorskiego, doświadczenie 

w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym wykładów i seminariów, 

4) udział w kształceniu kadry, 

5) umiejętność kierowania zespołami badawczymi, 

6) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych. 

Oceny dorobku naukowo-dydaktycznego kandydata musi dokonać jeden recenzent spoza 

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, życiorys, kwestionariusz osobowy, 

2) dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

3) autoreferat o działalności naukowej, 

4) dydaktycznej i organizacyjnej, 

5) wykaz publikacji. 

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).” 

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

AGH (pawilon B-8, pok. 0.24) w terminie do dnia: 

30 grudnia 2016 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

26 stycznia 2017 roku 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


