
KOMUNIKAT NR 46/2013 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 11 kwietnia 2013 r. 
 

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na 

stanowisko 

 adiunkta w KATEDRZE TECHNOLOGII SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH w zakresie: nauk 

technicznych, dyscyplinie: technologia chemiczna  

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 naukowy doktora nauk technicznych, 

 znaczący dorobek naukowy w zakresie biomateriałów obejmujący liczące się prace publikowane  

i cytowane w literaturze światowej oraz aktywne uczestnictwo w życiu naukowym, 

 doświadczenie w zakresie projektowania i wytwarzania szkieł oraz warstw metodą zol-żel, 

 umiejętność posługiwania się nowoczesną aparaturą pomiarową, obsługa programów służących 

do obróbki danych pomiarowych oraz umiejętność interpretacji wyników, 

 umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

 staż krajowy lub zagraniczny, nie krótszy niż 1 miesiąc, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 

 ukończone szkolenie pedagogiczne, 

 wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl- DOKUMENTY- „Kodeks Etyczny AGH”). 

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) CV, 

3) kwestionariusz osobowy, 

4) dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora, 

5) autoreferat o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z opinią przełożonego, 

6) wykaz publikacji, 

7) certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 

8) dokument potwierdzający ukończenie szkolenia pedagogicznego. 

 

 

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH 

(30-059 Kraków, Al. A Mickiewicza 30, paw. B-8, pok. 0.24) w terminie do dnia: 

13 maja 2013 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

23 maja 2013 roku  

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


