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KOMUNIKAT NR 70/2014 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 8 maja 2014 r. 
 

 

Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

 profesora zwyczajnego w KATEDRZE INŻYNIERII PROCESÓW ODLEWNICZYCH 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej 
Ustawy. 

Wymagania: 

 tytuł naukowy profesora nauk technicznych, 

 istotny dorobek (naukowy, dydaktyczny i organizacyjny) w dziedzinie nauk technicznych, 

udokumentowany publikacjami oraz udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach 

naukowych, 

 osiągnięcia w kierowaniu zespołami badawczymi i aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
na badania naukowe, 

 dobra znajomość zagadnień dotyczących: maszyn i urządzeń odlewniczych, mechanizacji 

i automatyzacji oraz zintegrowanych systemów zarządzania (normalizacji, zarządzania jakością, 
zarządzania środowiskowego oraz BHP), 

 dorobek w kształceniu kadry naukowej, 

 przygotowanie do prowadzenia wykładów z przedmiotów związanych z maszynoznawstwem, 
mechanizacją i zintegrowanymi systemami zarządzania, 

 spełnienie warunków wymaganych przez Statut AGH, 

 wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl – dokumenty – „kodeks etyczny AGH”), 

 pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy. 

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) C.V., 

3) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
4) autoreferat z uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego, 
5) arkusz oceny okresowej lub opinię z poprzedniego miejsca pracy, 
6) załącznik 3 do Pisma Okólnego Nr 2/2013 Rektora AGH z 3.04.2013 r. 

 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926  

z późniejszymi zmianami).” 

 
Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa AGH (paw. D-8, pok. 124) 
w terminie do dnia: 

13 czerwca 2014 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

20 czerwca 2014 roku 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

http://www.agh.edu.pl/

