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KOMUNIKAT NR 177/2015 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 14 października 2015 r. 
 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

 profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH I URZĄDZEŃ OCHRONY 

ŚRODOWISKA, dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn 

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: 

 bardzo dobra, poparta doświadczeniem w zakresie prowadzenia wykładów i innych rodzajów zajęć 

dydaktycznych, znajomość szeroko rozumianej dyscypliny energetyka, a szczególnie w zakresie: 

podstaw teoretycznych konwencjonalnej energetyki cieplnej oraz energetyki opartej na zasobach  
i źródłach odnawialnych, znajomość technologii energetycznych, w tym układów gazowo-parowych 
oraz zagadnień z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji instalacji odzysku energii z odpadów 
komunalnych i osadów ściekowych, 

 odpowiednio reprezentatywny dorobek w zakresie publikacji naukowych obejmujących zagadnienia 
systemów energetycznych, odzysku energii z odpadów oraz urządzeń ochrony środowiska, 

 doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia wykładów i opracowywania programów studiów 

w zakresie studiów podyplomowych z systemów energetycznych i urządzeń ochrony środowiska, 

 dorobek w zakresie międzynarodowej wymiany studenckiej, opracowywania programów studiów oraz 
realizacji studiów w systemie podwójnego dyplomowania oraz w ramach programu Erasmus, 

 dorobek w zakresie międzynarodowej współpracy z przemysłem i firmami branżowymi w obrębie UE 
w zakresie energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i odzysku energii z odpadów, 

 dorobek ekspercki w zakresie realizacji oraz oceny projektów, programów, strategii, planów etc. 

związanych z szeroko rozumianą energetyką i ochroną środowiska, w tym z instalacjami odzysku 
energii z opadów (np. współpraca w zakresie oceny projektów z NCBiR, NFOŚiGW, Ministerstwem 
Środowiska, NIK, etc.). 

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: 
1) podanie, 
2) życiorys, 

3) kwestionariusz osobowy, 

4) odpisy dyplomów, 
5) informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych (autoreferat) wraz  

z wykazem publikacji. 

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 Sekretariacie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony 
Środowiska Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. 
B-3, I piętro, pok. 117a)  w terminie do dnia: 

10 listopada 2015 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

28 lutego 2016 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


