
KOMUNIKAT NR 168/2011 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 z dnia 24 listopada 2011 r. 

 

Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 
stanowisko 
 asystenta naukowego w KATEDRZE HYDROGEOLOGII I GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ. 

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 projektu ADVOCATE 
FP7.PEOPLE.2010-ITN 

 
Wymagania dodatkowe: 

 realizacja projektu badawczego pt. ”Remediacja zanieczyszczonych wód podziemnych 
z wykorzystaniem systemu przepuszczalnych barier aktywnych” badania laboratoryjne i terenowe 

oraz prace studyjne, 

 kandydat nie może posiadać tytułu doktora i powinien dysponować mniejszym niż 4-letnie 

doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze godzin, od momentu przyznania stopnia, który 
uprawnia do podjęcia studiów doktoranckich, 

 kandydat może być dowolnej narodowości ale w momencie wyboru nie może mieć miejsca 
zamieszkania w Polsce lub prowadzić głównej działalności (np. pracy lub nauki) w Polsce przez ponad 
12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat bezpośrednio przed datą rozpoczęcia pracy. Krótkie pobyty, takie 
jak święta nie są brane pod uwagę. 

 
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 w języku angielskim lub polskim w jednym pliku PDF na 

adres: gmalina@agh.edu.pl 

1) szczegółowe CV z listem motywacyjnym, który wyjaśnia swoją przydatność, kompetencje 
i motywację do badań naukowych i udział w projekcie UE, 

2) wszystkie certyfikaty potwierdzające ukończone poziomy nauki w tym oceny z uczelni, zagraniczne 

dokumenty powinny być przetłumaczone  przez tłumacza przysięgłego  na język angielski, 
3) informacje kontaktowe dwóch osób mogących udzielić referencje, 
4) opinię naukową, 
5) podsumowanie doświadczeń technicznych i naukowych, 
6) listę publikacji i/lub prezentacji na spotkaniach (jeśli dotyczy), 
7) streszczenie pracy dyplomowej (jeśli dotyczy) lub szczegółowy opis wszystkich wcześniejszych 

projektów badawczych i ich plan, 

8) certyfikat stwierdzający poziom znajomości języka angielskiego. 
 
 
Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: gmalina@gh.edu.pl lub składać osobiście w Dziekanacie 
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A-O, 
wysoki parter, pok. 19a, tel. 12 617 44 88) w terminie do dnia: 

 

21 grudnia 2011 roku 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

29 grudnia 2011 roku 
 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 

mailto:gmalina@agh.edu.pl

