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KOMUNIKAT NR  10/14 

 

Informuję, że Wydział Humanistyczny                                                                           

poszukuje kandydatów na stanowisko 

starszego specjalisty do spraw badań i dydaktyki. 

 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  
 

1) wykształcenie wyższe w zakresie socjologii lub kulturoznawstwa, 
2) minimum 5-letni staż pracy, 
3) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 bądź równoważnym (w tym terminologii 

specjalistycznej z zakresu nauk społecznych), 

4) doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji konkursowej w schematach konkursowych 

różnych instytucji finansujących badania i dydaktykę (MNiSW, NCBiR, Komisja Europejska, EFS i inne), 
umiejętność opracowywania dokumentacji projektowej, 

5) doświadczenie w zakresie koordynowania i wykonywania prac badawczych w dziedzinie badań 
społecznych, 

6) znajomość metod i technik badawczych stosowanych w naukach społecznych (znajomość SPSS i Lime 
Survey oraz komputerowej analizy danych jakościowych będzie dodatkowym atutem) oraz znajomość 

rynku usług badań społecznych, 
7) znajomość Krajowych Ram Kwalifikacji, systemów zapewnienia jakości kształcenia, programów                         

z zakresu edukacji i doskonalenia zawodowego, w tym wymiany studentów, 
8) doświadczenie w zakresie organizacji praktyk studenckich, 
9) znajomość metod komputerowego wspomagania edukacji (doświadczenie w pracy z platformą moodle 

będzie dodatkowym atutem) oraz pracy, 

10) znajomość zasad komunikacji naukowej oraz naukowego obiegu informacyjnego, orientacja w bazach 
danych i serwisach informacyjnych z dziedziny nauk społecznych, umiejętność pisania raportów                                      
i streszczeń na podstawie dużej ilości źródeł, 

11) zdolność do samodzielnej realizacji powierzonych zadań o charakterze koncepcyjnym                                     
i organizacyjnym. 

 
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na czas określony.  

 
Zgłoszenie winno zawierać: 

 
1) CV, 
2) list motywacyjny, 
3) dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe 

uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje. 
 

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. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, 
poz. 926 z późniejszymi zmianami).” 

 
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych 
dokumentów) kandydatami. 

 
Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz 
prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.  
 

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH, 30-071 Kraków,                    
ul. Gramatyka 8a, paw. D-13, pok. nr 6 w terminie do 17 lutego 2014 roku. 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 
 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 


