
KOMUNIKAT NR 201/2012 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 01 października 2012 r. 
 
 
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko 
 asystenta w KATEDRZE STRUKTURY I MECHANIKI CIAŁA STAŁEGO w zakresie: inżynierii 

materiałowej 

Kandydat powinien 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 pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 

 
Wymagania: 

 stopień doktora inżyniera  w zakresie inżynierii materiałowej ze specjalnością związaną z inżynierią 
metali lub dyplom magistra inżyniera inżynierii materiałowej (istotnie zaawansowana praca 

doktorska), 

 dorobek naukowy z zakresu inżynierii materiałowej materiałów metalicznych a w szczególności 
charakteryzacji i eksperymentalnych metod badania procesu konsolidacji plastycznej metali oraz 

badań struktury i właściwości mechanicznych materiałów metalicznych w szczególności 

submikrokrystalicznych, 

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: inżynierii materiałowej,  

 biegła znajomość języka angielskiego – w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury, 

publikowanie oraz prowadzenie wykładów i ćwiczeń  (poziom B2), 

 biegła obsługa komputera. 
  

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym: 

 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 należy dostarczyć: 

1) podanie, 
2) dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej lub magistra inżyniera 

inżynierii materiałowej, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) CV, 

5) wykaz osiągnięć naukowo-badawczych, 
6) certyfikat znajomości języka angielskiego,  
7) dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, 
8) opinia z ostatniego miejsca pracy lub opiekuna pracy doktorskiej. W przypadku braku stopnia 

doktora opinia powinna zawierać stopień zaawansowania pracy i przewidywany termin obrony pracy 
doktorskiej. 

 

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (30-059 Kraków,  
al. Mickiewicza 30, paw. A-2, II p. pok. 226) w terminie do dnia: 
 

25 października 2012 roku 

 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

30 Listopada 2012 roku  

 
UWAGA: Uczelnia nie zapewnia mieszkania 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


