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KOMUNIKAT NR 176/2014 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 20 października 2014 r. 
 

 

Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

 asystenta w KATEDRZE INŻYNIERII PROCESÓW ODLEWNICZYCH 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej 
Ustawy. 

Wymagania: 

 dyplom doktora nauk technicznych lub ustalony termin obrony pracy doktorskiej (złożona praca 

doktorska wraz z dwoma pozytywnymi recenzjami), 

 dorobek naukowy z obszaru wymiany ciepła oraz kształtowania i badania właściwości odlewów 

udokumentowany w publikacjach oraz udziałem w konferencjach naukowych, 

 udokumentowana znajomość języka angielskiego (poziom B2), 

 doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

 doświadczenie w pracy z ciekłym metalem, 

 wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia badań DSC oraz umiejętność obsługi skaningowych 

mikrokalorymetrów różnicowych, 

 umiejętność obsługi mikroskopu świetlnego, preparatyki próbek do obserwacji w świetle odbitym 
białym jak i spolaryzowanym oraz analizy ilościowej obrazu, 

 wiedza i doświadczenia w obszarze tworzenia stron internetowych, ich obsługi i utrzymania na 
serwerze, 

 udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami. 

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) CV, 
3) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 

4) wykaz publikacji, 
5) opinię promotora pracy doktorskiej. 

 

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. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926  
z późniejszymi zmianami).” 

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa, paw. D-8, pok. 124 w terminie do 

dnia: 

13 listopada 2014 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

17 listopada 2014 roku 

 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


