
KOMUNIKAT NR 35/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 z dnia 05 marca 2012 r. 

 
Dziekan Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 profesora nadzwyczajnego w SAMODZIELNEJ PRACOWNI EKONOMII MENEDŻERSKIEJ 

 

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 naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, 

 znaczny dorobek naukowy w dziedzinie ekonomii i zarządzania, 

 znajomość zagadnień dotyczących: zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych 

i przedsiębiorstwach energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii, modelowania procesów 
kształtowania się cen instrumentów pochodnych, wykorzystania opcji standardowych i egzotycznych 

w celach inwestycyjnych i hedgingowych, 

 dorobek w kształceniu kadry naukowej, w tym promotorstwo otwartego przynajmniej jednego 

przewodu doktorskiego, 

 doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym wykładów i seminariów z zakresu 
ekonomii i finansów, 

 znajomość przynajmniej dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego, 

 pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy w przypadku 
kandydata spoza AGH. 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) kwestionariusz osobowy, 
3) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
4) autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne oraz 

dotychczasowe osiągnięcia, 

5) wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty opublikowane referaty itp., 
udział w pracach badawczych), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć magistranci, skrypty) 
i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji itp.) informacja o promotorstwie pracy doktorskiej. 
Wykaz należy przygotować z wyraźnym zaznaczeniem dorobku po uzyskaniu ostatniego awansu. 
Oceny dorobku kandydata dokona recenzent spoza AGH. 

6) Opinia z poprzedniego miejsca pracy lub ocena okresowa. 

 
Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Zarządzania AGH (30-067 Kraków, 
ul. Gramatyka 10, II p. pok.213) w terminie do dnia: 
 
 

23 marca 2012 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do: 
 
 

3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu 
 
 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 

 


