
KOMUNIKAT NR 6/2008 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 4 stycznia 2008 r. 
 
Dziekan Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
• profesora zwyczajnego w KATEDRZE EKONOMII I EKONOMETRII 
Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.).  
Wymagania dodatkowe: 

♦ tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych, 
♦ zainteresowania naukowe w zakresie ekonometrii i statystyki (szczególnie ekonometrii 

finansowej) i zastosowań matematyki w ekonomii, 
♦ publikacje w krajowych i międzynarodowych czasopismach ekonomicznych z zakresu 

zastosowań matematyki w ekonomii i ekonometrii, 
♦ czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, 
♦ osiągnięcia we współpracy naukowej z zagranicą, 
♦ członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i komisjach PAN, 

w komitetach krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, recenzje artykułów na 
zlecenie redakcji czasopism krajowych lub zagranicznych, 

♦ udział w kształceniu kadry naukowej, 
♦ udział w opracowaniach skryptów, podręczników, rece4nzje prac doktorskich, 
♦ biegła znajomość co najmniej dwóch języków kongresowych, 
♦ pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy. 

Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć (w trzech egzemplarzach): 

1) podanie, kwestionariusz osobowy, odpisy dyplomów oraz innych świadectw 
potwierdzających posiadane kwalifikacje, 

2) autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne oraz 
dotychczasowe osiągnięcia, 

3) wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: ksiąŜki, artykuły, opublikowane referaty itp., 
udział w pracach badawczych), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć, magistranci, 
skrypty) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji itp.). Wykazy naleŜy przygotować 
z wyraźnym zaznaczeniem dorobku po uzyskaniu ostatniego awansu. Oceny dorobku 
kandydata dokona dwóch recenzentów z tytułem naukowym, w tym jeden spoza AGH. 

4) opinia z poprzedniego miejsca pracy. 

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

    21 stycznia 2008 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi   

    do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu 
 

Rektor 
 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


