
 
KOMUNIKAT NR 127/2011 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 
z dnia 28 lipca 2011 r. 

 
 
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
• adiunkta w KATEDRZE INŻYNIERII PROCESÓW ODLEWNICZYCH  
Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 
 
Wymagania: 
♦ posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie: metalurgia, specjalność: odlewnictwo, 
♦ posiadanie dorobku naukowego w wyżej wymienionej dziedzinie (publikacje w czasopismach 

naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz w materiałach kongresów i konferencji naukowych, 
krajowych i zagranicznych), 

♦ posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań z zakresu kształtowania pierwotnej struktury oraz 
właściwości odlewów, 

♦ posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela 
akademickiego oraz umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym, 

♦ zakończony staż przemysłowy w odlewnictwie, 
♦ zakończony staż dydaktyczny w zakresie nauczania Techniki cieplnej i Mechaniki płynów, 
♦ znajomość języka angielskiego na poziomie B-2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego (ESKOJ) Rady Europy, 
♦ biegła obsługa komputera. 
 
Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym: 

• posiada kwalifikacje określonych 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, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych, 
5) certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B-2, 
6) dorobek pracy naukowo-badawczej, 
7) zaświadczenie o stażu przemysłowym, 
8) zaświadczenie o stażu dydaktycznym, 
9) opinię o dotychczasowej pracy. 
 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Odlewnictwa AGH (30-059 Kraków, ul. Reymonta 
23, paw. D-8, pok. 124) w terminie do dnia: 
 

22 września 2011 roku 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

30 września 2011 roku 
 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 
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