Rb-D.1102-177/17
KOMUNIKAT NR 177/2017
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 14 listopada 2017 r.
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko
 profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ I BUDOWNICTWA
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:

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja
i kartografia, preferowane specjalności: geodezja inżynieryjno-przemysłowa,

udokumentowany publikacjami z list A i B MNiSW dorobek naukowy w zakresie: metod obliczeniowych
stosowanych dla modelowania danych 2D/3D w zakresie geodezji inżynieryjnej i przemysłowej, w tym
modelowania nieparametrycznego NURBS, badania dokładności i analiz związanych z bezdotykowymi
metodami pomiarowymi, w tym skaningiem laserowym oraz pomiarami zrobotyzowanymi,

promotorstwo co najmniej jednego otwartego przewodu doktorskiego,

doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym wykładów) na temat geodezji
inżynieryjno-przemysłowej oraz metod obliczeniowych dla modelowania danych 2D/3D, w tym
modelowania nieparametrycznego NURBS,

pozytywna opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub pozytywna ocena okresowa.
Oceny dorobku naukowo-dydaktycznego kandydata musi dokonać jeden recenzent posiadający tytuł
naukowy, niezatrudniony w Uczelni, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału.
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 pisma o nadaniu tytułu naukowego lub dyplomu doktora habilitowanego,
3) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych,
4) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych,
5) informacje o osiągnięciach dydaktycznych wraz w wykazem przewodów doktorskich, w których
Kandydat pełnił/pełni funkcję promotora,
6) informacje o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi,
7) załącznik nr 2 do Pisma Okólnego Nr 6/2017 Rektora AGH z dnia 24 lipca 2017 r.,
8) oświadczenie, że Akademia Górniczo-Hutnicza będzie podstawowym miejscem pracy.
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 Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
(al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pawilon C-4, I p., pok. 113) w terminie do dnia:

21 grudnia 2017 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:
31 stycznia 2018 roku
R E K T O R

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

