
KOMUNIKAT NR 74/2011 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 26 maja 2011 r. 
 
 
Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ogłasza konkurs 
na stanowisko 
• adiunkta w KATEDRZE SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH 
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.).  
 
Wymagania dodatkowe: 

• stopień doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie: geologia, specjalność: geologia 
naftowa, 

• udokumentowane publikacjami i opracowaniami doświadczenie w zakresie: 
− analizy warunków geologicznych w basenach naftowych do oceny perspektyw występowania 

złóż węglowodorów, 
− kartografii wgłębnej oraz przestrzennych umodelowań strukturalno parametrycznych dla 

potrzeb poszukiwań naftowych i sekwencji dwutlenku węgla, 
− zastosowania badań sejsmicznych i metod geofizyki otworowej do rozpoznania pułapek 

naftowych, 
− szacowania zasobów basenów naftowych i geotermalnych z wykorzystaniem technik 

cyfrowych 
• umiejętność wykorzystania specjalistycznego oprogramowania do interpretacji danych 

geologicznych i geofizycznych, modelowania systemów naftowych oraz biegłość obsługi 
specjalistycznych programów komputerowych firm Landmak Graphic Corporation - takich jak 
Zmap, StratWorks, PetroWorks Rave oraz Schlumberger – Petrel 2010 i starszych wersji, 

• czynny udział w konferencjach naukowych, 
• doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych z zakresu poszukiwania złóż ropy 

naftowej i gazu ziemnego, 
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie geologii naftowej, kartografii 

wgłębnej i wykorzystania technik numerycznych w kartografii wgłębnej i poszukiwaniach 
naftowych, 

• znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem (np. FCE,TELC,B2). 
 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy 
4) opinię naukową, 
5) informację o działalności naukowej i dydaktycznej, 
6) spis publikacji, 
7) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego potwierdzony przez Studium Języków 

Obcych AGH 
 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (30-
059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A-0, wysoki parter, pok. 19 a, Tel.: 617-44-88, 617-23-50, 617-
23-51), w terminie do dnia: 
 

5 września 2011 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
      

12 września 2011 roku 
 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 
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