
KOMUNIKAT NR 43/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 z dnia 26 marca 2012 r. 

 
Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 
stanowisko 
 asystenta w KATEDRZE GEOLOGII ZŁOŻOWEJ I GÓRNICZEJ. 

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: 

 dyplom magistra inżyniera w zakresie: geologii i prospekcji złóż, 

 minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie terenowych prac prospekcyjnych (geologiczno-
poszukiwawczych) za surowcami metalicznymi, 

 zdolność do samodzielnej i zespołowej pracy w terenie (kartowanie geologiczne w terenie 

i kopalniach, prospekcja), 

 udokumentowane doświadczenie w pracach naukowych i technicznych (współpraca z przemysłem), 

 biegła znajomość w zakresie petrografii kruszców (mikroskopia światła odbitego), 

 znajomość języka angielskiego, minimum na poziomie B2, 

 znajomość oprogramowania z zakresu GIS (np. Idrisi), statystyki (np. Statistica) i innych jak 

CorelDRAW, AutoCAD, Surfer, 

 biegła znajomość oprogramowania służącego do kompleksowego modelowania złóż oraz 

projektowania górniczego (np. MineScape). 
 

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) odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego, 
5) opinię naukową, 
6) informację o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej, 
7) spis publikacji, 

8) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2. 
 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie 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: 
 

27 kwietnia 2012 roku 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

14 maja 2012 roku 
 

 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


