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KOMUNIKAT NR 90/2018 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 11 czerwca 2018 r. 
 

 
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 starszego wykładowcy w KATEDRZE WYTRZYMAŁOŚCI, ZMĘCZENIA MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 

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: 

 stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny: Mechanika, 

 przynajmniej dziesięcioletni staż pracy na uczelni wyższej oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych, w tym także wykładów, z zakresu: wytrzymałość materiałów, wytrzymałość elementów maszyn, 

obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji stalowych, 

 dorobek naukowy w zakresie wytrzymałości materiałów i konstrukcji,  

 potwierdzone dorobkiem naukowym i zrealizowanymi pracami badawczymi doświadczenia w przeprowadzaniu 

tensometrycznych analiz stanów naprężeń i odkształceń konstrukcji, 

 umiejętność obsługi aparatury badawczej przeznaczonej do pomiarów odkształceń metodą tensometrii oporowej, 

 doświadczenia w badaniach urządzeń wyciągowych prowadzonych w szybach kopalni,  

 uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego (gr II, V, VI, VII), 

 uczestnictwo w działalności organizacyjnej na rzecz uczelni wyższej; dodatkowym atutem będzie doświadczenie 

w przygotowywaniu planów obciążeń dydaktycznych, 

 aktywny udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym związanych tematycznie 

z zagadnieniami dotyczącymi wytrzymałości elementów maszyn i konstrukcji,  

 biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietów wspomagających komputerowe projektowanie, takich jak: 

FEMAP, AutoCad,  

 ukończone Studium Doskonalenia Dydaktycznego, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2 potwierdzona certyfikatem zatwierdzonym przez 

Studium Języków Obcych AGH, 

 wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl - Dokumenty - „Kodeks etyczny 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. odpis dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje w tym świadectwo ukończenia 

Studium Doskonalenia Dydaktycznego, 
3. autoreferat z uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego. 

 
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 Sekretariacie Katedry Wytrzymałości Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji 
Wydziału Robotyki i Mechatroniki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (30-059 Kraków, 
al. Mickiewicza 30, paw. B-2, p. III, p.314) w terminie do dnia: 

13 lipca 2018 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

16 lipca 2018 roku 

 
R E K T O R  

 
 
 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


