
KOMUNIKAT NR 41/2007 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 6 marca 2007 r. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dziekan i Rada Wydziału Metali Nie�elaznych AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
• adiunkta w KATEDRZE STRUKTURY I MECHANIKI CIAŁA STAŁEGO w zakresie 

in�ynierii materiałowej ze szczególnym uwzgl�dnieniem in�ynierii powierzchni, 
metaloznawstwa, obróbki cieplnej in�ynierii metali nie�elaznych i stopów o specjalnych 
własno�ciach, przemian fazowych oraz bada� przy u�yciu mikroskopii elektronowej, 
rentgenowskich metod badawczych oraz własno�ci mechanicznych warstw wierzchnich 
i powłok. 

Kandydaci powinni spełnia� warunki okre�lone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wy�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó�n. zm.). Warunki płacy zgodnie z cyt. 
Ustaw�. 

Wymagania dodatkowe: 
♦ posiadany stopie� naukowy doktora w specjalno�ci: metalurgia metali nie�elaznych lub 

chemia fizyczna, in�ynierii materiałowej, 
♦ do�wiadczenie badawcze w zakresie in�ynierii powierzchni, obróbki laserowej materiałów, 

obróbki cieplnej oraz mechanizmów odkształcenia plastycznego metali, do�wiadczenie 
w pracy z udziałem maszyn wytrzymało�ciowych, spektroskopii mechanicznej oraz 
umiej�tno�ci prowadzenia bada� przy u�yciu transmisyjnego i skaningowego mikroskopu 
elektronowego, mikroanalizy rentgenowskiej, rentgenowskiej analizy fazowej, 

♦ do�wiadczenie w prowadzeniu bada� własno�ci mechanicznych warstw i powłok, 
♦ znajomo�� j�zyka niemieckiego i angielskiego, 
♦ biegła obsługa komputerów, 
♦ do�wiadczenie w pracy dydaktycznej, 
♦ udokumentowany dorobek naukowo-badawczy, rokuj�cy uzyskanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego przed uko�czeniem 40 roku �ycia, 
♦ wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl - dokumenty- Kodeks Etyczny AGH). 
Przyst�puj�c do konkursu nale�y dostarczy�: 
1) podanie do JM o przyj�cie do pracy , 
2) dyplom uko�czenia studiów wy�szych, 
3) kwestionariusz osobowy i CV, 
4) wykaz prac naukowo-badawczych, 
5) o�wiadczenie o znajomo�ci j�zyków niemieckiego i angielskiego, 
6) opini� z ostatniego miejsca pracy lub promotora pracy doktorskiej. 
Dokumenty nale�y składa� w Biurze Dziekana Wydziału Metali Nie�elaznych AGH (30-059 
Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A-2, II p., pok. 226) w terminie do dnia 

    13 kwietnia 2007 r. 
Termin rozstrzygni�cia konkursu do: 

    30 kwietnia 2007 r. 

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania 
Rektor 

 
 

prof. dr hab. in�. Antoni Tajdu� 
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