
 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 
 

INSTYTUCJA: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  

WYDZIAŁ: Humanistyczny 

MIASTO: Kraków 

STANOWISKO: profesor AGH w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Studiów nad 
Kulturą i Badań Ery Cyfrowej, na czas określony, łącznie nie dłuższy niż 5 lat 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze i religii 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.07.2022 r. 

LINK DO STRONY: https://www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-dla-nauczycieli-
akademickich/ 

SŁOWA KLUCZOWE: nauki o kulturze i religii, kultura i technologia, humanistyka a technologia 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi, wymagania):  

Wymagania:  
• stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, najlepiej w dyscyplinie nauki o kulturze 

i religii lub w dyscyplinach pokrewnych, 

• dorobek naukowy wpisujący się w zakres badań realizowanych na Wydziale Humanistycznym AGH,  

a szczególnie dotyczący badań na pograniczu kultury i technologii, potwierdzony co najmniej cyklem 

publikacji w czasopismach naukowych lub monografiami naukowymi lub rozdziałami w monografiach 

naukowych, uwzględnianymi w ewaluacji naukowej, 

• aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, 

• istotna aktywność naukowa realizowana we współpracy z innymi uczelniami lub instytucjami naukowymi,  

w szczególności zagranicznymi, 

• działalność w pracach naukowo-badawczych (kierowanie projektami, grantami lub zespołami naukowo-

badawczymi lub ich merytoryczne wykonawstwo), 

• pełna identyfikacja z dyscypliną nauki o kulturze i religii (100% czasu pracy w dyscyplinie), 

• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym wykładów i seminariów,  

• udokumentowana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B-2, w rozumieniu Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (kandydaci niebędący obywatelami Polski powinni 

okazać certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej C-1), 

• dodatkowym atutem będzie udokumentowane wykształcenie lub doświadczenie zawodowe, w tym 

dydaktyczne, w zakresie technologii informacyjnych.  

 
Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie: 

 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: 

1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 

2. odpis dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 

3. dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie co najmniej B-2, 



 

 

4. wykaz publikacji, projektów badawczych, konferencji, szkoleń i staży oraz prowadzonych  

i współprowadzonych dotychczas zajęć dydaktycznych, 

5. oświadczenie, że AGH stanowi podstawowe miejsce pracy, 

6. krótka propozycja badań - liczący od 3 do 5 stron skrócony opis projektu badawczego (obejmujący 

problem badawczy, cele, metody badań oraz ich oczekiwane rezultaty), który kandydatka może złożyć 

w formie wniosku grantowego i zrealizować w ramach przyszłego zatrudnienia na WH AGH. 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Biuro Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH, ul. Gramatyka 8a, 30-071 
Kraków, mail: aoleniacz@agh.edu.pl 

AGH ma stanowić podstawowe 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. 
 

http://www.agh.edu.pl/RODO


 

 

 
 
 
 

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 asystenta w grupie pracowników 
badawczo-dydaktycznych w Katedrze Technologii Informacyjnych i Mediów Wydziału Humanistycznego 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
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 

 


