
KOMUNIKAT NR 203/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
z dnia 02 października 2012 r. 

 
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 adiunkta w KATEDRZE MASZYN CIEPLNYCH I PRZEPŁYWOWYCH 

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 nauk technicznych w zakresie dyscypliny: energetyka, inżynieria i ochrona 
środowiska lub mechanika i budowa maszyn, 

 doświadczenie dydaktyczne z zakresu podstaw energetyki cieplnej (budowa i eksploatacja 
kotłów, maszyn i urządzeń cieplnych), 

 doświadczenie w zakresie pomiarów kotłowych i miernictwa wielkości cieplnych oraz obsługi 

stanowisk laboratoryjnych, 
 odbyte staże naukowe bądź przemysłowe, krajowe lub zagraniczne, 

 posiadanie odpowiedniego, udokumentowanego dorobku naukowego, 
 przygotowanie pedagogiczne (ukończone studium lub kurs), dobra znajomość zagadnień 

z zakresu modelowania maszyn i obiegów cieplnych z wykorzystaniem pakietów obliczeniowych 
(np. GateCycle, IPSEpro, ASPEN Plus lub Cycle-Tempo), 

 biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania naukowego i inżynierskiego 
(w tym: AutoCAD), 

 znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2, 
 wzorowa postawa etyczna (zgodna z www.agh.edu.pl-Dokumenty-„Kodeks Etyczny”). 
 

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) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
5) opinię z poprzedniego miejsca pracy, 
6) autoreferat uwzględniający zainteresowania, działalność naukową i dydaktyczną wraz z wykazem 

dorobku naukowego, a także odbyte praktyki lub staż oraz uzyskane dodatkowe kwalifikacje 

zawodowe.  
 

Dokumenty należy składać w Biura Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH (30-059 Kraków, 
al. Mickiewicza 30, paw. D4, p. 122, tel.: 12 617 20 66) w terminie do dnia: 
 

16 listopada 2012 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

23 listopada 2012 roku 
 
 

 R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

http://www.agh.edu.pl-dokumenty-/

