
Rb-D.1102-26/14 

KOMUNIKAT NR 26/2014 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 26 lutego 2014 r. 
 

 
Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

 profesora zwyczajnego 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: 

 tytuł profesora nauk fizycznych, 

 udokumentowany dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny, w szczególności po uzyskaniu 

tytułu naukowego profesora, 

 doświadczenie w zakresie obliczeń struktury elektronowej, teoretycznych badań własności fizycznych 
złożonych układów funkcjonalnych oraz konwersji energii w ciałach stałych, 

 udokumentowana aktywna współpraca naukowa z grupami badawczymi w kraju i na świecie, 

 osiągnięcia w kierowaniu zespołem badawczym oraz w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 
badania naukowe, 

 doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu fizyki, w szczególności w zakresie fizyki ciała stałego. 
 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomów ukończenia studiów wyższych, uzyskanych stopni naukowych i tytułu naukowego, 

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, magistranci, 
doktoranci, itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszłości i obecnie, w uczelni lub 
poza uczelnią, itp.), 

6) krótki kilkustronicowy autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania badawcze 
i dydaktyczne oraz dotychczasowe osiągnięcia. 

 
Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926  
z późniejszymi zmianami).” 
 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (ul. Reymonta 

19, 30-059 Kraków, III p., p. 327) w terminie do dnia: 

31 marca 2014 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

30 września 2014 roku  

 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


