
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

INSTYTUCJA: Akademia Górniczo-Hutnicza 

WYDZIAŁ: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

MIASTO: Kraków 

STANOWISKO: profesor uczelni w grupie pracowników badawczych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o Ziemi i środowisku 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.07.2022 r. 

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

nauczycieli-akademickich/ 

SŁOWA KLUCZOWE nauki o Ziemi, fizyka, geofizyka 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi, wymagania):  

• stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku lub nauki fizyczne lub  
w dyscyplinach pokrewnych,  

• posiadanie dorobku naukowego w zakresie zastosowań metod spektroskopii jądrowej w badaniach 
materiałów geologicznych, 

• znaczące osiągnięcia naukowe realizowane we współpracy z innymi uczelniami lub instytucjami 
naukowymi, w szczególności zagranicznymi, 

• indeks Hirscha (wg. Bazy WoS) powyżej 10, 

• doświadczenie w pracach zespołów badawczych krajowych i zagranicznych, 

• doświadczenie w szkoleniu kadr udokumentowane zakończonym postępowaniem doktorskim, w którym 
kandydat był promotorem lub promotorem pomocniczym, 

• aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, 

• wymagana znajomość języka angielskiego (kandydaci nie będący obywatelami Polski powinni okazać 
certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej C-1). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

• podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 

• odpis dyplomu doktora habilitowanego, 

• załącznik do wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni (dołączony do komunikatu), 
• spis publikacji, 

• wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego, 

• informacja o indeksie Hirscha, 

• kandydaci nie będący obywatelami Polski - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego 

minimum na poziomie C1, 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z obowiązującą ustawą, 

• oświadczenie, że AGH będzie stanowić podstawowe miejsce pracy kandydata. 

  

 

 

 



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. 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

Dokumenty należy składać w wersji elektronicznej na adres mailowy: nagwizda@agh.edu.pl lub w Dziekanacie 
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 ma stanowić podstawowe miejsce 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. 
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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 

  



Wniosek 

o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni 

w grupie pracowników badawczych 

 
na czas nieokreślony lub określony łącznie dłuższy niż 5 lat 

I. Dane osobowe 

1. Imię i nazwisko  ………………..………………………………………………………………………………………………. 

2. Data rozpoczęcia pracy w AGH  ……………….………………………………………………………………………. 

3. Stanowisko  ……………….……………………………………………………………………………………………………... 

4. Data uzyskania ostatniego stopnia naukowego  ……………….……………………………………………… 

5. Wydział/Centrum badawcze  ……………..….…………………………………………………………………………. 

6. Instytut/Katedra/Zakład ………………..…………………………………………………………………………………. 

7. Data zatrudnienia na obecnym stanowisku  ………………..…………………………………………………… 

8. Dyscyplina (y)- udział %  ……………….…..……………………………………………………………………………. 

 

II. Osiągnięcia publikacyjne 

1. Wprowadza się wskaźnik LP zdefiniowany jako sumaryczna liczba punków za wybrane 

osiągnięcia kandydata przeliczana na jeden rok pracy na stanowisku profesora uczelni. 

2. Kandydat winien istotnie powiększyć dorobek naukowy na dotychczas zajmowanym 

stanowisku o dowolne publikacje spośród niżej wymienionych (w tym monotematyczny 

cykl w liczbie co najmniej 7), opublikowane po zatrudnieniu na stanowisku profesora 

uczelni, przy czym pozycje: 

- opublikowane w 2019 roku lub później powinny spełniać następujące wymogi: 

✓ publikacje naukowe o wartości punktowej min. 40 pkt. 

✓ autorstwo (współautorstwo) monografii za co najmniej 80 pkt. 

✓ rozdział w monografii za co najmniej 80 pkt. (o indywidualnym udziale min. 

20 pkt.) 

- opublikowane w latach wcześniejszych: 

✓ o wartości punktowej min. 20 pkt. 

 

Liczba punktów do obliczania parametru LP za publikacje sprzed 2019 roku powinna być 

wyznaczona na podstawie tabeli: 

Punktacja za publikacje sprzed 2019 r. Punktacja do wyznaczenia parametru LP 

50 200 

45 200 

40 140 

35 140 

30 100 

25 70 

20 40 

 



Liczbę zgłaszanych publikacji ogranicza się do 3n, gdzie n – liczba lat zatrudnienia na 

stanowisku profesora uczelni. 

Ponadto do dorobku naukowego mogą być zaliczone patenty w nielimitowanej liczbie1. 

Liczba punktów przysługujących za patent jest zgodna z zasadami ewaluacji jakości 

działalności naukowej. Standardowo liczbę punktów za artykuł/patent oblicza się dzieląc 

liczbę punktów przypadających AGH (za dane osiągnięcie) i zaliczaną do ewaluacji  

(wg wykazu BG AGH), przez liczbę współautorów z AGH. W przypadku, gdy autorzy 

zadeklarowali inne udziały w osiągnięciu, należy je uwzględnić przy obliczaniu wskaźnika 

LP i załączyć kopię stosownego oświadczenia. 

Wskaźnik LP, jeżeli kandydat nie zalicza do dorobku naukowego działalności w zakresie 

efektów finansowych badań naukowych lub prac rozwojowych, powinien spełniać warunek: 

 

LP ≥ PP + 0,8·(PW – PP) 

 

gdzie: PP; PW – progi punktowe odnoszące się do warunku uzyskania pozytywnej (PP) 

i wyróżniającej (PW) oceny okresowej za działalność naukowo-badawczą, określone dla 

danej dyscypliny – w załączeniu. 

W przypadku gdy osoba kandydująca do stanowiska posiada dorobek  w dwóch 

dyscyplinach, PP i PW oblicza się jako średnie ważone, gdzie wagą jest zadeklarowany 

udział osoby kandydującej do stanowiska w danych dyscyplinach. 

Uwaga: do wniosku należy załączyć wydruk z bazy „Bibliografia Publikacji Pracowników 

AGH” dorobku publikacyjnego uzyskanego w ocenianym okresie. Na wykazie należy 

wyraźnie zaznaczyć publikacje brane pod uwagę do oceny. 

 

Ocena dorobku publikacyjnego 

Należy wyliczyć:  

𝑳𝑷 =  
suma punktów przypadająca kandydatowi

długość ocenianego okresu w latach
  =      

Suma punktów przypadająca kandydatowi = Σ Pi · Ui = ……………+…………+…………+………… 

 

 
Pi – wartość punktowa i-tej publikacji 
Ui - udział w i-tej publikacji 

 

PP dla aktualnie deklarowanej dyscypliny (deklarowanych dyscyplin), 

zgodnie z załączoną tabelą  = 

PW dla aktualnie deklarowanej dyscypliny (deklarowanych dyscyplin), 

zgodnie z załączoną tabelą  = 

 

PP + 0,8·(PW – PP) = 

 

 

 

 
1 liczba patentów międzynarodowych oraz sprzedanych patentów krajowych 



Należy podać:  

Wartość indeksów (wg Bazy Web of Science; WoS) 

Sumaryczny Impact Factor  IF = ………. 

Indeks Hirscha (bez autocytowań)  H = ………. 

Liczba cytowani (bez autocytowań)    = ………. 

 

III. Działalność w zakresie efektów finansowych badań naukowych lub prac 

rozwojowych (tylko umowy zawarte przez AGH) 

Do dorobku naukowego mogą być zaliczone osiągnięcia wynikające z działalności  

w zakresie efektów finansowych, liczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 

stosowanymi przy ocenie okresowej pracowników. 

Ocena działalności w tym zakresie ustalana jest na podstawie uzyskanych przez kandydata 

danych (informacji) z bazy Centrum Obsługi Projektów (COP) oraz Centrum Transferu 

Technologii (CTT). Dane winny obejmować informacje o projektach którymi kandydat 

kierował lub był merytorycznym wykonawcą (tytuł, rodzaj, kwotę przypadającą na okres 

oceniany, itp.) oraz wskazywać kierowników tych projektów.  

Punktacja przypisana aktywności w zakresie pozyskiwania środków finansowych opiera się 

na rozporządzeniach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej i komunikatach ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określających punktację efektów finansowych dla 

ocenianych lat. Ocena tej działalności ustalana jest na podstawie następujących osiągnięć: 

1) realizowane projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane 

lub dofinansowane w trybie konkursowym: 

a) przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, 

b) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo 

z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy państw (EFTA), albo z innych 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 

c) przez NCBiR, w tym badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności 

i bezpieczeństwa państwa, 

d) przez NCN. 

2) komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how 

związanego z tymi wynikami, 

3) usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe 

wykonywane przez AGH w formule podwykonawstwa na potrzeby projektów 

finansowanych lub dofinansowanych w trybie konkursowym. 
 

W ramach oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych przyznaje się 

1 pkt za: 

1) każde 50 000 zł z sumy środków finansowych przyznanych w okresie ocenianym na 

wykonanie projektów realizowanych samodzielnie przez AGH lub projektów 

realizowanych przez grupę podmiotów, której liderem jest AGH lub inny podmiot 

należący do systemu nauki i szkolnictwa wyższego, 

2) każde 25 000 zł z sumy środków finansowych przyznanych w okresie ocenianym na 

wykonanie projektów realizowanych przez grupę podmiotów, do której należy AGH, 

której liderem jest podmiot nienależący do systemu nauki i szkolnictwa wyższego, 

3) 10 000 zł sumy przychodów osiągniętych w okresie ocenianym przez AGH albo inny 

podmiot utworzony przez AGH w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub 

prac rozwojowych prowadzonych w AGH w ramach danej dyscypliny naukowej lub know-

how związanego z tymi wynikami. 

Uzyskana w każdym przypadku (poz. 1, 2 i 3) liczba punktów jest rozdzielana na 

wykonawców merytorycznych przez kierownika tego projektu. Kandydat winien uzyskać od 



kierownika projektu stosowne oświadczenie o uzyskanych (przydzielonych) punktach. 

Uzyskana przez kandydata liczba punktów z tytułu działalności w zakresie efektów 

finansowych badań naukowych lub prac rozwojowych, jest weryfikowana przez 

bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki. 

 

Wskaźnik efektów finansowych: 

𝑳𝑭 =  𝐀 ∙  
suma punktów w ocenianym okresie

dlugość ocenianego okresu w latach
=  __________ 

 

 

gdzie: A – współczynnik dla aktualnie deklarowanej dyscypliny (deklarowanych dyscyplin), 

zgodnie z poniższą tabelą = 

 

W przypadku gdy osoba kandydująca do stanowiska profesora uczelni reprezentuje dwie 

dyscypliny, współczynnik A oblicza się jako średnią ważoną, gdzie wagą jest zadeklarowany 

udział osoby kandydującej do stanowiska w danych dyscyplinach. 

 

Dyscyplina Współczynnik A 

Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 30 

Informatyka 5 

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja 30 

Inżynieria Biomedyczna 20 

Inżynieria Chemiczna 20 

Inżynieria Lądowa i Transport 20 

Inżynieria Materiałowa 20 

Inżynieria Mechaniczna 30 

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka 20 

Matematyka 35 

Nauki Chemiczne 20 

Nauki Fizyczne 50 

Nauki o Kulturze i Religii 50 

Nauki o Zarządzaniu i Jakości 10 

Nauki o Ziemi i Środowisku 25 

Nauki Socjologiczne 50 

 

 

 

 

 

W przypadku zaliczania do ocenianego dorobku efektów finansowych badań naukowych 

lub prac rozwojowych, suma wskaźników LP i LF winna spełniać warunek: 

 
LP + LF ≥ PP + 0,8·(PW – PP) 

 

https://www.agh.edu.pl/uczelnia/wladze/rady-dyscyplin-naukowych/automatyka-elektronika-i-elektrotechnika/
https://www.agh.edu.pl/uczelnia/wladze/rady-dyscyplin-naukowych/informatyka/


 

 

LP + LF = 

 

PP + 0,8·(PW – PP) = 

 

Uwaga:  jeśli żadna z deklarowanych przez pracownika dyscyplin nie podlega ewaluacji w 

AGH i w AGH nie została dla niej powołana rada dyscypliny, to PP, PW oraz A określi 

przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Polityki Kadrowej, w porozumieniu z prorektorem 

ds. ogólnych. 
 

 

 

................................... ................................... 
 data, podpis pracownika data, podpis kierownika jednostki 

 

 

IV. Autoreferat 

Autoreferat - kilkustronicowe (zwięzłe) omówienie cyklu publikacji zawierające zakres 

problemów badawczych poruszanych w cyklu i najważniejsze rozwiązania poszerzające 

wiedzę w odniesieniu do obecnego stanu oraz pozostałą aktywność naukową, udział 

w pracach naukowo-badawczych, prace na rzecz środowiska gospodarczego itp. 

(w ocenianym okresie). Autoreferat należy dołączyć do wniosku. 

 

V. Pozostałe osiągnięcia (w ocenianym okresie) 

1. Udokumentowana działalność w pracach naukowo-badawczych. Należy załączyć wykaz 

działalności z podaniem ich form oraz terminów realizacji, w tym kierowanie grantami. 

2. Udokumentowana istotna aktywność naukowa realizowana we współpracy z innymi 

uczelniami lub instytucjami naukowymi, w szczególności zagranicznymi. Należy załączyć 

wykaz aktywności z podaniem ich form (w tym staże naukowe) oraz terminów realizacji. 

3. Udokumentowana współpraca z przemysłem (kierowanie pracami: analizy, ekspertyzy, 

zlecenia międzynarodowe i krajowe, na kwotę min. 20 tys. zł netto, których okres 

realizacji wynosi co najmniej 90 dni). Należy przedstawić tytuły i terminy wykonania 

prac. 

4. Osiągnięcia popularyzujące naukę. 

 

VI. Wniosek winien zawierać dodatkowo: 

Opinię kierownika jednostki z uwzględnieniem stanowiska kolegium jednostki oraz 

informacje na temat umiejętności kandydata w szczególności w zakresie: kierowania 

zespołem, organizowania pracy zespołu i egzekwowania wyników pracy, 

rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. 

  



PP i PW- progi punktowe dla poszczególnych dyscyplin 

Dyscyplina PP PW 

Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 22,5 100 

Informatyka 40,0 100 

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja 30,0 75 

Inżynieria Biomedyczna 27,5 100 

Inżynieria Chemiczna 25,0 100 

Inżynieria Lądowa i Transport 30,0 90 

Inżynieria Materiałowa 27,5 100 

Inżynieria Mechaniczna 25,0 100 

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka 27,5 75 

Matematyka 25,0 100 

Nauki Chemiczne 40,0 150 

Nauki Fizyczne 40,0 140 

Nauki o Kulturze i Religii 40,0 100 

Nauki o Zarządzaniu i Jakości 40,0 75 

Nauki o Ziemi i Środowisku 60,0 140 

Nauki Socjologiczne 40,0 100 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


