
KOMUNIKAT NR 179/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 13 lipca 2012 r. 
 
Dziekan Wydziału InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie ogłasza 
konkurs na stanowisko 
• adiunkta w KATEDRZE METALOZNAWSTWA I METALURGII PROSZKÓW (1 etat na czas 
nieokreślony) 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o Szkolnictwie WyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy 
według obowiązującej Ustawy. 

 
Wymagania: 
♦ wykształcenie wyŜsze w zakresie inŜynierii materiałowej i metalurgii, 
♦ stopień doktora nauk technicznych, 
♦ przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie inŜynierii materiałowej 

( w tym: stali stopowych i stopów specjalnych, materiałów narzędziowych, materiałów 
metalicznych, projektowania stali i stopów), 

♦ udokumentowane publikacjami doświadczenie badawcze w zakresie; 
• badań przemian fazowych metodami dylatometrycznymi i metalograficznymi, 
• wpływu obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności odlewanych stopów Ŝelaza, 
• badań własności mechanicznych (w tym mechaniki pękania), 

♦ udokumentowana dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie B2 
w rozumieniu Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (ESKOJ) Rady Europy, 

♦ odbycie staŜu naukowego w celu podniesienia kwalifikacji naukowych realizowanego 
w oparciu o uchwałę nr 10/2011 Seantu AGH z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie 
warunków i trybu kierowania pracowników na staŜe naukowe i zawodowe, 

♦ wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl – DOKUMENTY – „Kodeks Etyczny AGH”). 
 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) C.V., 
3) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
4) autoreferat uwzględniający dorobek naukowy i dydaktyczny, 
5) arkusz oceny okresowej lub opinię z poprzedniego miejsca pracy. 
 
Dokumenty naleŜy składać w Sekretariacie Wydziału InŜynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej AGH (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. B5, IX p., pok. 909 - 910) 
w terminie do dnia: 
 
 

3 września 2012 roku 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 
 

24 września 2012 roku 
 
 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


