
KOMUNIKAT NR 60/2011 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 4 maja 2011 r. 
 
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: 
 
• asystenta w KATEDRZE CHEMII WĘGLA I NAUK O ŚRODOWISKU 
 
Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki płacy zgodnie z cytowaną 
Ustawą. 
 
Wymagania dodatkowe: 
♦ stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: monitoring 
środowiska, 

♦ dorobek naukowy w zakresie radiochemii i badania skażeń środowiska udokumentowany 
publikacjami oraz udziałem w międzynarodowych konferencjach naukowych, 

♦ doświadczenie w zakresie prowadzenia analiz gamma spektrometrycznych, 
♦ doświadczenie w zakresie wykonywania źródeł i pomiarów alfa spektrometrycznych, 
♦ doświadczenie w prowadzeniu monitoringu skażeń gleb, 
♦ doświadczenie w zakresie syntez i badań właściwości sorpcyjnych materiałów kompozytowych, 
♦ doświadczenie we współpracy z zagranicznym ośrodkiem naukowym, 
♦ doświadczenie w prowadzeniu działalności dydaktycznej i naukowej potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami, 
♦ znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym efektywne posługiwanie się literaturą 

naukową i techniczną, co najmniej na poziomie B2, 
♦ wzorowa postawa etyczna (zgodna z www.agh.edu.pl – Dokumenty – „Kodeks Etyczny”) 
 
Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym: 

• posiadanie kwalifikacji określonych 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 stwierdzający uzyskanie stopnia doktora wymaganego kierunku, 
5. odpis dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
6. oświadczenie o znajomości języka angielskiego, 
7. autoreferat uwzględniający zainteresowania i dorobek naukowy oraz dydaktyczny, a  także 

odbyte praktyki, staże i studia zagraniczne, 
8. opinię o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej lub ocenę okresową 

pracownika AGH. 
 
Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH (al. Mickiewicza 30, 
30-059 Kraków, paw. A-4, IV p., pok.422 , tel,: 12 617 20 66) w terminie do dnia: 
  

18 maja 2011 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
      

31 maja 2011 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 
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