
KOMUNIKAT NR 80/2010 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 19 maja 2010 r. 
 
Dziekan i Rada Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie ogłasza konkurs na   stanowisko 

• asystenta w KATEDRZE INśYNIERII STOPÓW I KOMPOZYTÓW ODLEWANYCH 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy 
według obowiązującej Ustawy. 
 
Wymagania dodatkowe: 

♦ dyplom ukończenia studiów na kierunku metalurgia (preferowane specjalności związane 
z odlewnictwem lub inŜynierią materiałową), 

♦ otwarty przewód doktorski lub ukończony doktorat (preferowana tematyka związana 
z komputerowym modelowaniem procesów odlewniczych), 

♦ doświadczenie w komputerowym modelowaniu krystalizacji metali i stopów, 

♦ znajomość strukturalnych i obiektowych języków programowania oraz współczesnych 
narzędzi programistycznych (preferowane Delphi), 

♦ co najmniej półroczny staŜ pracy na stanowisku asystenta, 

♦ znajomość języka angielskiego lub niemieckiego potwierdzonego certyfikatem C1, 

♦ znajomość i umiejętność obsługi programu typu CAD SolidWorks na poziomie 
zaawansowanym umoŜliwiającym prowadzenie zajęć laboratoryjnych, 

♦ znajomość pakietów biurowych OpenOffice i MS Office umoŜliwiająca prowadzenie zajęć 
laboratoryjnych na poziomie zaawansowanym. 

 
Kandydatem moŜe zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym: 

- 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 naleŜy dostarczyć: 

1) podanie, Ŝyciorys, kwestionariusz osobowy, 

2) odpis dyplomu ukończenia studiów, 

3) informację o dorobku naukowym i dydaktycznym, 

4) certyfikat znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, 

5) opinię o dotychczasowej pracy. 
 
Dokumenty naleŜy składać w Dziekanacie Wydziału Odlewnictwa AGH (30 - 059 Kraków, 
ul. W. Reymonta 23, paw. D-8, pok. 124) w terminie do 

    24 czerwca 2010 roku 

Termin rozstrzygnięcie konkursu do 

     25 czerwca 2010 roku 

 
 

R E K T O R  
 
 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


