
KOMUNIKAT NR 159/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 09 lipca 2012 r. 
 
 
 
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 
stanowisko 
• profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat w KATEDRZE GEODEZJI INśYNIERYJNEJ 
I BUDOWNICTWA 
 
Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie 
WyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 
 
Wymagania: 

♦ tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny InŜynieria Środowiska, 
specjalność ochrona terenów górniczych, budownictwo na terenach górniczych, 

♦ udokumentowany publikacjami znaczny dorobek naukowy z budownictwa przemysłowego, 
budownictwa na terenach górniczych, wpływu środowiska przemysłowego na budowle, 

♦ promotorstwo otwartego przewodu doktorskiego w dyscyplinie Budownictwo lub Geodezja 
i Kartografia, 

♦ doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu Budownictwa, Budownictwa 
Przemysłowego, Autostrad i Węzłów Drogowych, Prawa Budowlanego, 

♦ pozytywna ocena okresowa lub opinia z poprzedniego miejsca pracy. 
 
 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) Ŝyciorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) dokumenty potwierdzające posiadanie stopni naukowych: magistra, doktora nauk technicznych, 

habilitacji, ewentualnie profesora, 
5) wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: ksiąŜki, artykuły, referaty opublikowane 

w materiałach konferencyjnych, itp.; wykaz opracowań badawczych i zastosowanych praktycznie, 
patenty, itp.), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych, skrypty, magistranci, 
doktoranci, itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszłości i obecnie, w uczelni lub 
poza uczelnią, itp.), 

6) krótki kilkustronicowy autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania badawcze 
i dydaktyczne oraz dotychczasowe osiągnięcia, 

7) arkusz ostatniej oceny okresowej lub opinię z poprzedniego miejsca pracy. 
 
Dokumenty naleŜy składać w Biurze Administracyjnym Wydziału Geodezji Górniczej i InŜynierii 
Środowiska AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. C-4, I p., pok. 113) w terminie do dnia: 
 

10 sierpnia 2012 roku 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

  28 września 2012 roku 
 
 

R E K T O R  

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


