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KOMUNIKAT NR 35/2016 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 4 marca 2016 r. 

 
Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 adiunkta naukowego w KATEDRZE MINERALOGII, PETROGRAFII I GEOCHEMII. 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tj. Dz. U. z 2012 
r. poz. 572 z późn. zm.), w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich (wprowadzony 
Uchwałą Rady NCN nr 50/2014 z dnia 11.06.2014 r.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy oraz Projektu badawczego 
pt. „Subdukcja kaledońska wzdłuż brzegu baltoskandyjskiego” 18.18.140.750/N85. 

Wymagania: 

 stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geologia (lub pokrewnej) przyznany nie wcześniej niż 5 lat przed 

rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 
pracy*), 

 doświadczenie w pracach geochronologicznych ze szczególnym uwzględnieniem datowań skał wysokociśnieniowych przy użyciu 

technik U-Pb, Lu-Hf i Sm-Nd, 

 doświadczenie w pracach terenowych w masywach metamorficznych (udokumentowanie prac terenowych w kaledonidach 

północnej Europy nie jest konieczne, ale będzie dodatkowym atutem), 

 doświadczenie z zakresu mikroanalizy chemicznej (mikrosonda elektronowa), 

 doświadczenie we współpracy z wiodącymi polskimi i/lub zagranicznymi laboratoriami geochronologicznymi (staż lub inny pobyt 
naukowy), 

 czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, 

 biegła znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem na poziomie min. B2.  

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym: 
 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. 

*Kandydaci muszą spełniać warunki regulaminu Narodowego Centrum Nauki dotyczącego zatrudnienia na pozycji postdoc, określone 
w ogłoszeniu o konkursie na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 49/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. dotyczących 
konkursu SONATA BIS 4. 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu doktorskiego, 
5) opinia naukowa, 
6) informacja o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej, 
7) spis publikacji, 
8) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2. 

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 roku o ochronie danych osobowych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).” 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie 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: 

7 kwietnia 2016 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

14 kwietnia 2016 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


