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KOMUNIKAT NR 47/16 

 

 
Konkurs 

 na stanowisko Dyrektora 
 Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) 

 
 
Informuję, że na podstawie art. 76 oraz 77 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),  art. 27b ust. 4 Statutu AGH z dnia 24 czerwca 
2015 r. oraz uchwały nr 47/2016 r. Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN),  
 
z dniem 6 maja 2016 r. ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Akademickiego 

Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN): 
 

1. Kandydatem na stanowisko dyrektora ACMiN może być osoba, która:  
1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w jednej z dyscyplin 

naukowych: fizyka, chemia, technologia chemiczna, metalurgia, inżynieria 
chemiczna lub inżynieria materiałowa, 

2) korzysta z pełni praw publicznych,  
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych  

w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym, 
4) posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,  
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowe. 
 

2. Osoba zainteresowana ubiegająca się o stanowisko dyrektora ACMiN winna złożyć do 

dnia 3 czerwca 2016 r. zgłoszenie zawierające:  
1) informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie 

obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami  
w kraju i zagranica, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz 
osiągnięciach zawodowych,  

2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju ACMiN opracowaną w formie multimedialnej 
na elektronicznym nośniku danych,   

3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:  

a) wykształcenie, w tym posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu 
naukowego;   

b) ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji 
zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji kandydata do zarządzania instytucją 
naukowo-badawczą;  

4) oświadczenie lustracyjne wynikające z przepisów ustawy z dnia 18 października 
2006 r. „o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388  
z późn. zm.) składane do organu jakim w myśl ww. przepisów jest Rektor AGH. 

 

3. Ponadto pod uwagę będą brane:  
1) dorobek naukowy udokumentowany listą publikacji i zrealizowanych kluczowych 

projektów badawczych,   
2) rozpoznawalność krajowa i międzynarodowa (udokumentowana członkostwem  

w gremiach krajowych i międzynarodowych oraz komitetach konferencyjnych, 
listą wykładów i referatów zaproszonych),  



 
3) doświadczenie w funkcjonowaniu instytucji naukowo-badawczych w kraju  

i zagranicą (udokumentowana listą odbytych krótko- i długoterminowych staży 
naukowych),   

4) teoretyczna i praktyczna znajomość podstaw prawnych i zasad ekonomiczno-
finansowych funkcjonowania uczelni i instytutów naukowo-badawczych w kraju,   

5) znajomość innych języków obcych,   
6) ewentualne inne informacje przydatne do oceny kandydata na stanowisko 

dyrektora ACMiN.  
 
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą przez komisję konkursową powołaną przez 
Rektora tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) 
kandydatami.  
 
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 1 września 2016 r. do 31 
sierpnia 2020 r. 
 
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 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”  
 
Dokumenty należy składać w Biurze Rektora AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, 
paw. A-0, I piętro, pok. 109, w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r. 
 
 
 
       

Rektor AGH 
 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


