
KOMUNIKAT NR 238/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 26 listopada 2012 r. 
 
 

Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 
stanowisko 
• starszego wykładowcy w KATEDRZE GEOLOGII OGÓLNEJ I GEOTURYSTYKI 

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 naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie: dyscyplina – geologia, specjalność – 

sedymentologia, 
♦ co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyŜszej, 
♦ umiejętność prowadzenia ćwiczeń i wykładów z przedmiotów: geologia ogólna i sedymentologia, 
♦ doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu praktyk z geologii ogólnej, 
♦ dorobek dydaktyczny w postaci promotorstwa przynajmniej 20 prac dyplomowych, 
♦ umiejętność i doświadczenie w wykonywaniu geologicznych, sedymentologicznych i geoturystycznych 

terenowych prac badawczych, 
♦ dorobek naukowy z dziedziny sedymentologii i geoturystyki, 
♦ świadectwo ukończenia Studium Doskonalenia Dydaktycznego, 
♦ wygłoszony otwarty wykład kwalifikacyjny, 
♦ 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 doktorskiego, 
5) opinię naukową, 
6) informację o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej, 
7) spis publikacji, 
8) informację o wygłoszeniu otwartego wykładu kwalifikacyjnego, w zakresie i terminie wyznaczonym 

przez właściwą Radę, pozytywnie ocenionego przez wyznaczonych członków tej Rady, 
9) 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: 

20 grudnia 2012 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
   08 stycznia 2013 roku 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Słomka 


