
KOMUNIKAT NR 213/2009 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 

 
 
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

• adiunkta w KATEDRZE TECHNOLOGII PALIW 

Kandydaci powinni 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 płacy zgodnie 
z cytowaną Ustawą. 
Wymagania dodatkowe:  

♦ stopień doktora inŜyniera w dyscyplinie technologia chemiczna, 
♦ znajomość problematyki wytwarzania paliw gazowych (ze szczególnym uwzględnieniem 

zgazowania i odgazowania paliw) oraz ich uŜytkowania (ze szczególnym uwzględnieniem 
instalacji i urządzeń gazowych, systemów odprowadzania spalin, bezpieczeństwa 
uŜytkowników gazu), 

♦ predyspozycje do pracy naukowej, preferowani będą kandydaci posiadający bogaty 
dorobek naukowy z w/w zakresu, 

♦ praktyka dydaktyczna oraz ukończenie Studium Przygotowania Pedagogicznego, 
♦ odbyte staŜe w instytucjach zajmujących się problematyką paliw, 
♦ dobra znajomość języka angielskiego, 
♦ wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl – DOKUMENTY – Kodeks Etyczny AGH). 
 
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 z pełni  praw publicznych, 
 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) C.V. 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) dokument stwierdzający ukończenie Studium Pedagogicznego, 
5) dokument stwierdzający uzyskanie stopnia doktora wymaganego kierunku, 
6) informację o dorobku naukowym i dydaktycznym, 
7) opinię o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej lub ocenę 

okresową pracownika AGH. 

Dokumenty naleŜy składać w Biurze Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH (30- 059 
Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A-4, IV p., pok. 422); tel. (012) 617-20-66 w terminie do 
dnia 

    22 stycznia 2010 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 

    29 stycznia 2010 roku 

 

R E K T O R  
 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


