
 

 

    Rb-D.1102-102/22 
KOMUNIKAT NR 102/2022 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 25 października 2022 r. 
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 

• adiunkta badawczego w KATEDRZE ROBOTYKI I MECHATRONIKI 
 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm., dalej jako Ustawa). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 
 
Wymagania: 

▪ praca doktorska w dziedzinie inżynierii mechanicznej lub fizyki, 
▪ znajomość zagadnień: teorii sprężystości, dynamiki przejściowej (fal sprężystych), teorii rozpraszania, 

optymalizacji strukturalnej, 
▪ udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji, aktywnego udziału w konferencjach i sympozjach oraz 

dorobek organizacyjny, 
▪ j. angielski (biegła znajomość w mowie i piśmie), 
▪ znajomość środowiska obliczeń naukowych (np. Matlab lub podobny). 
 
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. 
 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1. list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, 
2. listę osiągnięć naukowych i organizacyjnych, 
3. dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie co najmniej B-2.  
 
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. 
 
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: pawel.packo@agh.edu.pl w terminie do dnia: 
 

30 listopada 2022 roku  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

5 grudnia 2022 roku 
 
 

   R E K T O R  
 
 
 
 

     prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 

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

 
 

 
 


