
KOMUNIKAT NR 136/2011 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 03 października 2011 r. 
 
 
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
• adiunkta w KATEDRZE ZRÓWNOWAŻÓNEGO ROZWOJU ENERGETYCZNEGO 
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: 
♦ stopień doktora nauk technicznych (w dyscyplinie energetyki, elektroenergetyki, górnictwa, 

ekonomii lub zarządzania), 
♦ co najmniej 8-letnie doświadczenie badawcze w tym szczególnie w modelowaniu 

perspektyw i rozwoju sektora paliwowo-energetycznego w systemie modelowania GAMS, 
♦ co najmniej roczny staż w zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych (po uzyskaniu 

tytułu doktora), 
♦ osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie energetyki i modelowania sektora paliwowo-

energetycznego potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach z tzw. listy 
filadelfijskiej (Impact Factor powyżej 2), 

♦ dorobek naukowo-badawczy pozwalający na uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 
w ciągu 2 lat, 

♦ udokumentowana znajomość języka angielskiego na co najmniej poziomie B2, 
♦ wzorowa postawa etyczna (zgodna z www.agh.edu.pl – Dokumenty – „Kodeks Etyczny”). 
 
Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie 
Prawo o Szkolnictwie Wyższym: 

• posiada kwalifikacji 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 w formie CV, wzór europejski, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
5) autoreferat uwzględniający zainteresowania i dorobek naukowy oraz dydaktyczny, a także 

odbyte praktyki, staże i studia zagraniczne. 
 
Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH (30-059 
Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A-4, pok.422) w terminie do dnia: 
 

15 listopada 2011 roku 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

16 listopada 2011 roku 
 
 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 
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