
KOMUNIKAT NR 38/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 z dnia 22 marca 2012 r. 

 
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 adiunkta w KATEDRZE TWORZYW FORMIERSKICH, TECHNOLOGII FORMY I ODLEWNICTWA METALI 

NIEŻELAZNYCH 

 

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: 

 stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: metalurgia, specjalność: odlewnictwo, 

 dorobek naukowy w wyżej wymienionej dziedzinie: publikacje, udział w konferencjach, pracach 
badawczych zwłaszcza z zakresu technologii topienia, uszlachetniania, w tym zabiegów rafinacji, 
modyfikacji, odtleniania stopów metali nieżelaznych oraz technologii odlewania metali i stopów na 

osnowie miedzi, cynku, aluminium i magnezu  ze szczególnym uwzględnieniem stopów specjalnych, 

a także specjalnych technologii odlewania, 

 minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii topienia 
i odlewania metali nieżelaznych a także odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego, 

 znajomość języka rosyjskiego technicznego oraz języka angielskiego na poziomie B2 w rozumieniu 

(ESKOJ), 

 przygotowanie dydaktyczne, 

 kurs obsługi programu Solid WORKS dla wykładowców wyższych uczelni. 
 
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. 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora nauk technicznych, 

5) informację o dorobku naukowym i dydaktycznym, 
6) pozytywną opinię o dotychczasowej pracy na uczelni. 
 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Odlewnictwa AGH (30-059 Kraków, ul. Reymonta 
23, paw. D8, pok.124) w terminie do dnia: 
 

10 kwietnia 2012 roku 

 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

23 kwietnia 2012 roku 
 
 

 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


