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KOMUNIKAT NR 177/2014 

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 

 profesora nadzwyczajnego 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: 

 stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie: metalurgia, specjalność: odlewnictwo, 

 zainteresowania badawcze w zakresie: modelowania procesów odlewniczych, modelowania 

kompozytów ex-situ o osnowie metalowej, 

 znaczny dorobek naukowy w wyżej wymienionej dziedzinie na dotychczas zajmowanym stanowisku 
ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego po otrzymaniu stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, 

 promotorstwo otwartego jednego przewodu doktorskiego, 

 doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym wykładów w zakresie 
modelowania procesów termokinetycznych, komputerowego wspomagania technologii wytwarzania 

odlewów oraz termodynamiki procesów odlewniczych, 

 udział w kształceniu kadry, 

 umiejętność kierowania zespołami badawczymi, 

 czynna znajomość języka angielskiego, 

 przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych. 

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) list motywacyjny, 
2) życiorys, 
3) kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, 

4) autoreferat – informacja o naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej działalności wnioskodawcy (lista 
publikacji, programów kształcenia, informacja o krajowych i międzynarodowych projektach) biorąc 
pod uwagę okres po habilitacji, 

5) wykaz publikacji, 
6) pozytywną opinię o bieżącej pracy  (zalecane na piśmie), 
7) załącznik nr 1 do Pisma Okólnego nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 3 kwietnia 2013 r. 

 

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 


