
 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

INSTYTUCJA: Akademia Górniczo-Hutnicza 

WYDZIAŁ: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

MIASTO: Kraków 

STANOWISKO: profesor uczelni w grupie pracowników badawczych (na czas określony, łącznie nie dłuższy niż 

pięć lat) 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o Ziemi i środowisku 

DATA OGŁOSZENIA:.............................................................. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.10.2021 

LINK DO STRONY: http://www.uci.agh.edu.pl/konkursy 

SŁOWA KLUCZOWE geologia, hydrogeochemia, odnawialne źródła energii 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi, wymagania):  

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej 
Ustawy. 

Wymagania: Z uwagi na przewidywane źródło finansowania etatu Kandydat na stanowisko profesora 

badawczego AGH powinien w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat prowadzić badania naukowe za granicą i 

nie być w tym okresie zatrudniony w Polsce. Ponadto powinien posiadać:    

 stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia lub w pokrewnej, ewentualnie sto-

pień doktora nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia lub pokrewnej (dotyczy osób, które w okresie co 

najmniej pięciu ostatnich  lat były zatrudnione na stanowisku profesora w jednostce naukowej za gra-

nicą), 

 znaczące światowe osiągnięcia naukowe w dziedzinach geologii, hydrogeochemii, wykorzystania odna-

wialnych źródeł energii, potwierdzone wysokimi wskaźnikami bibliometrycznymi oraz publikacjami o wy-

sokim współczynniku oddziaływania (IF), 

 udokumentowane, znaczące osiągnięcia będące efektem współpracy międzynarodowej , 

 udokumentowane doświadczenie  w kierowaniu międzynarodowymi zespołami badawczymi, 

 rozpoznawalność i doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku naukowym (np. komitety/ciała 

kolegialne organizacji międzynarodowych, kolegia redakcyjne czasopism z listy JCR, itp.), 

 potwierdzoną znajomość co najmniej 2 języków obcych (kongresowych), pożądana jest czynna znajo-

mość trzeciego języka, 

 udokumentowany dorobek w zakresie kształcenia kadry naukowej. 

Osiągnięcia będące podstawą ubiegania się o ww. stanowisko, muszą być osiągnięciami uzyskanymi po nadaniu 

stopnia naukowego doktora. 

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. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 
 odpis dyplomu doktora habilitowanego lub doktora (dotyczy osoby zatrudnionej na stanowisku 

Profesora w jednostce naukowej za granicą w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat), 



 

 

 lista publikacji naukowych wraz z danymi bibliometrycznymi w których kandydat był głównym 
autorem lub autorem korespondencyjnym, 

 informacja o osiągnięciach  naukowych, współpracy międzynarodowej, pełnionych funkcjach w 
organizacjach naukowych lub technicznych, 

 potwierdzenie lub deklaracja znajomości co najmniej 2 języków obcych (kongresowych), 
 wykaz obronionych prac doktorskich, w których Kandydat pełnił funkcję promotora oraz prac w 

których obecnie jest promotorem. 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

Dokumenty należy składać w wersji elektronicznej na adres mailowy: nagwizda@agh.edu.pl lub w 
Sekretariacie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, 
paw. A-0, wysoki parter, pok. 20, tel.: 617-50-35). 
 
AGH nie musi stanowić podstawowego miejsca pracy Kandydata. 
 
 
Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające 
z przepisów prawa ( tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, 
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się 
Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje, prosimy o wypełnienie i dołączenie 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do komunikatu.  
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. 
stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 
30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się 
zapoznać na stronie internetowej AGH w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.agh.edu.pl/RODO). 
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 
Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zapewnieniem zatrudnienia kandydata. Stanowi wyłącznie 
rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. 
  

mailto:nagwizda@agh.edu.pl
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Kraków, dnia.................. 

 

................................................ 

           imię i nazwisko 

................................................ 

        adres zamieszkania 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(rekrutacja – pracownik) 

 

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

innych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a zawartych w moim CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych, w tym 

w zakresie przetwarzania mojego wizerunku - w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ......................................  

 
Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem 

poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności. Zostałem również 

poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich 

poprawiania.  

 

 

 

...................................... 

Data i podpis kandydata 

 


