
KOMUNIKAT NR 195/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 7 sierpnia 2012 r. 
 
 
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
• asystenta naukowo-badawczego w KATEDRZE CHEMII WĘGLA I NAUK O ŚRODOWISKU 
 
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 w dyscyplinie Technologia chemiczna, 
♦ zainteresowania i doświadczenie badawcze z zakresu monitoringu emisji rtęci z procesów spalania 

węgla, 
♦ akceptacja przyjęcia na studia doktoranckie KIC InnoEnergy przez komisję kwalifikacyjną, 
♦ zamiłowanie do pracy badawczej i dydaktycznej, otwartość na nowe zadania, preferowani będą 

kandydaci legitymujący się udziałem w projektach badawczych i staŜem dydaktycznym, 
♦ biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, co najmniej na poziomie B2, 
♦ rozpoczęte studia doktoranckie w dyscyplinie Technologia chemiczna, 
♦ wzorowa postawa etyczna (zgodna z www.agh.edu.pl – Dokumenty – „Kodeks Etyczny”). 
 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 
1) podanie 
2) Ŝyciorys w formie CV, wzór europejski, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu, 
5) krótki autoreferat kandydata zawierający dane o zainteresowaniach i planach rozwojowych, 
6) dokumenty (kserokopie) poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz 

ewentualne referencje. 
 
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 


