
KOMUNIKAT NR 27/2008 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 
z dnia 29 stycznia 2008 r. 

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

• profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat 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 habilitowanego, 
♦ długoletnia praktyka dydaktyczna związana m. in. z prowadzeniem wykładów 

i seminariów oraz autorstwem/współautorstwem monografii dydaktycznej (ych), 
♦ sprecyzowany kierunek zainteresowań naukowych z zakresu technologii paliw poparty 

polem aktywności badawczej i tematyką publikacji, 
♦ promotorstwo co najmniej dwóch otwartych bądź zakończonych przewodów 

doktorskich, 
♦ wieloletni staŜ zagraniczny, 
♦ uczestnictwo w pracach badawczych i projektowych oraz przygotowaniu ekspertyz dla 

przemysłu i gospodarki, 
♦ znajomość języków obcych, 
♦ pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy, 
♦ deklarację AGH jako pierwszego miejsca pracy. 
Oceny dorobku kandydata wybranego przez Komisję Konkursową dokona jeden 
recenzent spoza Uczelni posiadający tytuł naukowy profesora. 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 
1) podanie, Ŝyciorys w formie zwięzłego CV i kwestionariusz osobowy, 
2) kopię dyplomu doktora habilitowanego, 
3) autoreferat zwierający: 

- wykaz dorobku naukowego (ksiąŜki, artykuły, referaty, opublikowane materiały 
konferencyjne, prace badawcze i ekspertyzy dla przemysłu, patenty, itp.), 

- opis dorobku dydaktycznego (opracowane i prowadzone  zajęcia, monografie, 
skrypty oraz inne pomoce dydaktyczne, opiekuństwa i recenzje prac), 

- opis dorobku organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w Uczelni lub poza 
Uczelnią, udział w gremiach i organizacjach naukowych w kraju i za granicą, 
członkostwo w radach programowych czasopism i komitetach organizacyjnych 
konferencji, recenzje ksiąŜek, artykułów i grantów badawczych, itp.), 

- imienny wykaz promowanych i/bądź wypromowanych doktorów. 

Dokumenty naleŜy składać w Biurze Dziekana Wydziału Paliw i Energii AGH (30-059 
Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A-4, IV p., pok. 422), tel. (012) 617 2066 w terminie 
do dnia 

    5 marca 2008 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 

    12 marca 2008 r. 

Rektor 
 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


