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KOMUNIKAT NR 26/2019
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 8 lutego 2019 r.
Dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w Krakowie ogłasza
konkurs na stanowisko
 adiunkta naukowego
Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o Szkolnictwie Wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy
według obowiązującej Ustawy.
Wymagania:
 stopień naukowy doktora w dyscyplinie „nauki fizyczne”,
 doświadczenie badawcze potwierdzone publikacjami,
 doświadczeni w badaniach w warunkach ultrawysokiej próżni; znajomość technik
mikroskopowych i spektroskopowych ze szczególnym uwzględnieniem skaningowej
mikroskopii tunelowej,
 umiejętności w zakresie projektowania, budowania i komputerowego sterowania
aparaturą kontrolno-pomiarową i analizy danych pomiarowych,
 doświadczenie w obliczeniach z wykorzystaniem metody DFT,
 udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2 lub
równoważnym,
 doświadczenie w realizacji projektów badawczych i gotowość do aplikowania o granty
i projekty badawcze oraz uczestnictwa we współpracy krajowej i międzynarodowej,
 samodzielność w wykonywaniu prac badawczych i organizacyjnych.
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. odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
3. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
4. wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty opublikowane
w materiałach konferencyjnych itp., wykaz opracowań badawczych i zastosowanych
praktycznie, patenty itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszłości
i obecnie w uczelni lub poza uczelnią itp.),
5. pozytywną opinię z przebiegu dotychczasowej pracy/studiów doktoranckich.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Akademickiego Centrum Materiałów
i Nanotechnologii AGH (30-055 Kraków, ul. Kawiory 30, pok. 2.35) w terminie do dnia:
22 lutego 2019 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do:
12 marca 2019 roku
R E K T O R

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Kraków, dnia..................
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

KLAUZULA INFORMACYJNA
(rekrutacja – pracownik)
Realizując obowiązek informacyjny, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informuję,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: iodo@agh.edu.pl,
tel.: 12 617 5325;
3) przedmiotem przetwarzania będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, imiona
rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkana, wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia – podstawa prawna przetwarzania: art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy AGH wykonujący czynności
związane z procesem rekrutacji;
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji
procesu rekrutacji;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po jej
zakończeniu zostaną trwale usunięte w terminie określonym w obowiązujących
przepisach;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych,
prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w
formie profilowania;
10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim;
11) podanie przez Panią/Pana danych określonych w pkt. 3 jest wymogiem niezbędnym do
realizacji procesu rekrutacji i nie wymaga odrębnej zgody.

......................................
Data i podpis kandydata
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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
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