KOMUNIKAT NR 34/2018
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 r.

Rb-D.1102-34/18

Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko
 adiunkta w KATEDRZE SOCJOLOGII OGÓLNEJ I ANTROPOLOGII SPOŁECZNEJ
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 w dyscyplinie socjologia,
 udokumentowana aktywność naukowa zwłaszcza w zakresie związków między kulturą,
społeczeństwem i technologią, procesami zmian społecznych, kulturowymi systemami znaczeń,
kulturą materialną i technologią,
 udokumentowane osiągnięcia badawcze, w tym udział w projektach naukowo-badawczych
krajowych i zagranicznych, zwłaszcza w roli badacza projektu finansowanego w ramach NCN czy
NCBIR lub agencji zagranicznych o podobnym statusie,
 udokumentowane osiągnięcia organizacyjne w zakresie współpracy badawczej lub prac w redukcji
czasopism naukowych, organizacji konferencji lub warsztatów,
 aktywny udział w konferencjach i sympozjach,
 doświadczenie w dydaktyce akademickiej w zakresie socjologii lub informatyki społecznej
(minimum 2 lata), odpowiadającej profilowi dydaktyczno-naukowemu WH AGH (sylabusy dostępne
na stronie www.wh.agh.edu.pl),
 certyfikat znajomości j. angielskiego co najmniej po poziomie B2 potwierdzony przez SJO AGH.
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, CV, kwestionariusz osobowy,
2. odpis dyplomu potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora,
3. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym z uwzględnieniem zamieszczonych
powyżej wymogów (osiągnięcia naukowe, badawcze, organizacyjne),
4. deklarację, że Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie będzie podstawowym
miejscem pracy Kandydata w rozumieniu Ustawy z dnia 27 czerwca 2005 roku, Prawo o Szkolnictwie
Wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, wraz z późn. zmianami),
5. przygotowane przez Kandydata plany badawczo-naukowe (na okres najbliższych 3-5 lat) dotyczące
podjętej w Katedrze potencjalnej tematyki badawczej uzupełniającej założenia programowe Katedry
(dostępne na stronie www.wh.agh.edu.pl), 1-3 stron tekstu.
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 Biurze Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH (30-071 Kraków,
ul. Gramatyka 8a, pawilon D-13, pok. 6) w terminie do dnia:
13 kwietnia 2018 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:
23 kwietnia 2018 roku

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

