
KOMUNIKAT NR 252/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 
 
Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 
stanowisko 
 adiunkta w KATEDRZE FIZYKI MATERII SKONDENSOWANEJ 
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: 
 dyplom doktora nauk fizycznych, 
 doświadczenie w badaniach dyfrakcyjnych przy użyciu promieniowania rentgenowskiego, 

w tym znajomość dyfrakcji powierzchniowej, 
 doświadczenie w badaniach dynamiki złożonych układów makromolekularnych 

z wykorzystaniem rozpraszania neutronów, 
 doświadczenie w prowadzeniu badań struktury i dynamiki złożonych układów 

makromolekularnych z wykorzystaniem metod komputerowej symulacji dynamiki 
molekularnej (MD), 

 dorobek naukowy udokumentowany publikacjami i udziałem w konferencjach 
międzynarodowych, 

 doświadczenie we współpracy naukowej z zespołami zagranicznymi, w tym odbyte 
zagraniczne staże naukowe, 

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć z fizyki i informatyki stosowanej (programowanie, 
techniki internetowe, sieci komputerowe itp.), 

 znajomość języka angielskiego (dyplom B2 lub równorzędny), 
 miesięczny staż naukowy, 
 ukończenie odpowiedniego szkolenia pedagogicznego. 
 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) C.V., 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
5) wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty opublikowane 

w materiałach konferencyjnych, itp.; wykaz opracowań badawczych i zastosowanych 
praktycznie, patenty, itp.), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych, 
skrypty, itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszłości i obecnie, 
w uczelni lub poza uczelnią, itp.), 

6) arkusz ostatniej oceny okresowej lub opinię z poprzedniego miejsca pracy. 
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 
(30-059 Kraków, ul. Reymonta 19, III p., pok. 327) w terminie do dnia: 
 

18 stycznia 2013 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

31 stycznia 2013 roku 
 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


