
KOMUNIKAT NR 7/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 z dnia 19 stycznia 2012 r. 

 
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 adiunkta w KATEDRZE TWORZYW FORMIERSKICH, TECHNOLOGII FORMY I ODLEWNICTWA METALI 

NIEŻELAZNYCH 

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 doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia, specjalność: odlewnictwo, 

 dorobek naukowy w wyżej wymienionej dziedzinie: publikacje, udział w konferencjach, w pracach 
badawczych zwłaszcza z zakresu technologii formy odlewniczej i mas formierskich w szczególności 
z zakresu badań procesu utwardzania mas formierskich (badania ultradźwiękowe i inne), 

 umiejętność wykorzystania specjalistycznego oprogramowania do projektowania (SolidWorks, 

SolidEdge, AutoCad, Statistica), 

 co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: technologii formy 

odlewniczej, metalurgii i odlewnictwa ogólnego a także projektowania i uruchamiania produkcji 
w odlewni, 

 biegła znajomość w zakresie tworzenia „czytania” i interpretacji dokumentacji projektowych 
z obszaru odlewnictwa, 

 umiejętność samodzielnego prowadzenia ukierunkowanych badań i opracowania wyników (publikacji) 
z zakresu odlewnictwa a w szczególności technologii formy odlewniczej, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w rozumieniu (ESKOJ), 

 szkolenie pedagogiczne. 
 
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) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora nauk technicznych, 
5) informację nt. dorobku pracy naukowo-badawczej 
6) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 

7) opinia o dotychczasowej pracy. 
 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Odlewnictwa AGH (30-059 Kraków, ul. Reymonta 
23, budynek D-8, pok. 124 A) w terminie do dnia: 
 

16 lutego 2012 roku 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

23 lutego 2012 roku 
 
 
 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


