
KOMUNIKAT NR 192/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 19 lipca 2012 r. 
 
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
• asystenta naukowego w KATEDRZE ENERGETYKI JĄDROWEJ  
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: 

♦ stopień magistra inŜyniera nauk technicznych lub fizycznych, 

♦ znajomość zagadnień fizyki jądrowej – w szczególności w zakresie oddziaływania promieniowania 
jądrowego z materią oraz technologii reaktorów jądrowych, 

♦ praktyczna znajomość modelowania procesu przemian jądrowych wywołanych promieniowaniem oraz 
jego detekcji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych, 

♦ zamiłowanie do racy badawczej i dydaktycznej, otwartość na nowe zadania, preferowani będą 
kandydaci legitymujący się udziałem w projektach badawczych i staŜem dydaktycznym, 

♦ akceptacja przyjęcia na studia doktoranckie KIC InnoEnergy przez komisję kwalifikacyjną, 

♦ biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, co najmniej na poziomie B2, 

♦ umiejętność pracy w zespole, 

♦ wzorowa postawa etyczna (zgodna z www.agh.edu.pl – Dokumenty – „Kodeks Etyczny”). 
Kandydatem moŜe zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo 
o Szkolnictwie WyŜszym: 

• 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 naleŜy dostarczyć: 
1) podanie 
2) Ŝyciorys w formie CV, wzór europejski, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) dokumenty (kserokopie) poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz 

ewentualne referencje, 
5) średnią ocen ze studiów, 
6) autoreferat uwzględniający zainteresowania i dorobek naukowy oraz dydaktyczny, a takŜe odbyte 

praktyki, staŜe i studia zagraniczne, 
7) arkusz oceny okresowej lub opinię z poprzedniego miejsca pracy, a w przypadku aktualnych 

absolwentów opinię promotora pracy magisterskiej. 
 
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od 1 października 2012. 
Na zgłoszeniu naleŜy dopisać: „WyraŜam 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 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złoŜonych 
dokumentów) kandydatami. 
Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie moŜliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami 
oraz prawo powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego 
kandydata. 
 
Dokumenty naleŜy składać w Sekretariacie Katedry Podstawowych Problemów Energetyki Wydziału 
Energetyki i Paliw AGH (30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, paw. D-4, pok. 122; tel. 12 617 20 66) 
w terminie do dnia: 

15 września 2012 roku 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 

30 września 2012 roku 

R E K T O R  

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


