
KOMUNIKAT NR 177/2007 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 30 lipca 2007 r. 
 
Dziekan Wydziału Paliw i Energii AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

• profesora zwyczajnego w KATEDRZE TECHNOLOGII PALIW 

Kandydaci powinni 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 płacy zgodnie z cytowaną Ustawą. 
 
Wymagania dodatkowe:  
♦ tytuł profesora nauk chemicznych w dyscyplinie Chemia, 
♦ sprecyzowany kierunek zainteresowań naukowych w tematyce kataliza w oczyszczaniu gazów odlotowych, 
♦ znaczący dorobek naukowy na dotychczas zajmowanym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem 

dorobku naukowego po mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 
♦ promotorstwo co najmniej trzech zakończonych doktoratów, 
♦ biegła znajomość języka angielskiego, 
♦ długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,  
♦ kilka odbytych zagranicznych staży naukowych, 
♦ udokumentowana współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 
♦ pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy. 
Oceny dorobku kandydatów dokona dwóch recenzentów, w tym co najmniej jeden spoza AGH posiadający tytuł 
naukowy profesora. 
 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) życiorys w formie zwięzłego CV, 
3) odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora, 
4) autoreferat zawierający: 

 wykaz dorobku naukowego (książki, artykuły, referaty opublikowane materiały konferencyjne, inne 
opracowania badawcze, patenty, itp.) z uwzględnieniem indeksu niezależnych cytowań wg Instytutu 
Filadelfijskiego, 

 opis dorobku dydaktycznego (opracowane i prowadzona zajęcia, opiekuństwa i recenzje prac), 
 opis dorobku organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w Uczelni lub poza Uczelnią, udział 

w gremiach i organizacjach naukowych w kraju i za granicą, członkostwo w radach programowych 
czasopism i komitetach organizacyjnych konferencji, recenzje książek, artykułów i grantów 
badawczych, itp.,) 

w ocenie dorobku j/w należy wyeksponować okres po mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 
 imienny wykaz wypromowanych doktorów. 

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Paliw i Energii AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 
30, paw. A-4, IV p., pok. 422); tel. (012) 617-2066 w terminie do dnia 

    31 sierpnia 2007 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 

    21 września 2007 r. 

Rektor 
 

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 
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