
KOMUNIKAT NR 236/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 14 listopada 2012 r. 
 

Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 
stanowisko 
• asystenta w KATEDRZE HYDROGEOLOGII I GEOLOGII INśYNIERSKIEJ 

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: 
♦ dyplom magisterski lub doktorski z chemii, 
♦ minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium hydrogeochemicznym wraz 

z czynnym udziałem w audytach zewnętrznych przeprowadzanych przez Polskie Centrum Akredytacji, 
♦ znajomość zagadnień walidacji metod badawczych i szacowania niepewności metod analitycznych 

w monitoringu wód, 
♦ umiejętność obsługi spektrometru masowego (ICP-MS) i optycznego (ICP-OES), 
♦ kompetencje w zakresie poboru próbek wód podziemnych i powierzchniowych, 
♦ ukończone szkolenie dotyczące systemu zarządzania jakości w laboratorium i zaświadczenie 

o zdanym egzaminie z tego zakresu, 
♦ znajomość programu IBM SPSS Statistics i technik wielowymiarowej analizy danych potwierdzona 

certyfikatami ukończenia odpowiednich kursów, 
♦ doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, 
♦ udział w międzynarodowych projektach badawczych związanych z jakością wód, 
♦ prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: monitoringu wód podziemnych i ochrony wód 

i hydrogeologii, 
♦ ukończony kurs pedagogiczny z elementami emisji głosu, psychologii i pedagogiki, 
♦ udokumentowany udział wraz z referatami w krajowych i międzynarodowych konferencjach 

naukowych oraz współautorstwo artykułów naukowych, 
♦ ukończone studia doktoranckie lub ostatni rok studiów doktoranckich, 
♦ udokumentowana znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2). 
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, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego, 
5) opinię naukową, 
6) informację o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej, 
7) spis publikacji, 
8) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2. 
 
Dokumenty naleŜy składać w Dziekanacie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH    
(30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A-0, wysoki parter, pok. 19a, tel. 12 617 44 88) w terminie 
do dnia: 

19 grudnia 2012 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
   08 stycznia 2013 roku 

R E K T O R  

prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Słomka 


