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KOMUNIKAT NR 193/2017
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2017 r.
Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ogłasza konkurs na
stanowisko
 profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH, KARTOGRAFII I GEOLOGII
GOSPODARCZEJ
Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie
Wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy.
Wymagania:

stopień naukowy doktora habilitowanego z obszaru nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi
w dyscyplinie geologia,

dorobek publikacyjny z zakresu badań nad sedymentologią skał węglanowych, w tym analizą
mikrofacjalną, stratygrafią sekwencji, biostratygrafią i diagenezą skał węglanowych,

realizacja w ostatnim pięcioleciu przynajmniej jednego grantu badawczego (NCN, NCBiR, projekty
ministerialne i inne) w roli kierownika,

indeks Hirscha (bez autocytowań) co najmniej h=5, liczba cytowań bez autocytowań powyżej 80
(wg WoS, core collection),

czynne uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i sympozjach w ciągu ostatnich 5 lat,

promotorstwo ukończonego lub otwartego co najmniej jednego przewodu doktorskiego lub
wydanie monografii albo podręcznika (ewentualnie rozdziału podręcznika),

prowadzenie zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze pensum, w tym wykładów i ćwiczeń
z zakresu kartografii geologicznej, sedymentologii, geomorfologii i geologii czwartorzędu,

pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy.
Oceny dorobku naukowo-dydaktycznego kandydata musi dokonać jeden recenzent posiadający tytuł
naukowy, niezatrudniony w Uczelni, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału.
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, życiorys, kwestionariusz osobowy,
2) odpis dyplomu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
3) informację o dorobku naukowym i dydaktycznym,
4) oświadczenie, że AGH będzie podstawowym miejscem pracy,
5) załącznik nr 2 do Pisma Okólnego nr 6/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 24 lipca 2017 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.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
(30 059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A0, wysoki parter, pok. 20, tel.: 12 617-50-35) w terminie do
dnia:
16 lutego 2018 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:
27 lutego 2018 roku
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