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KOMUNIKAT NR  17/14 

 

 

Informuję, że Rektor AGH 

 ogłasza konkurs na stanowisko 

 

 

dyrektora Centrum Obsługi Projektów (COP) w AGH. 

 

 
Wymagania stawiane kandydatom: 

 
1) wykształcenie wyższe – preferowane w zakresie nauk technicznych lub nauk o zarządzaniu 

(preferowany stopień naukowy doktora), 
2) wiedza i doświadczenie odnośnie projektów naukowo-badawczych oraz komercyjnych (planowanie, 

pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych, monitorowanie, rozliczanie projektów), 
3) znajomość specyfiki funkcjonowania uczelni wyższej, 
4) umiejętność i doświadczenie w zakresie organizacji pracy i zarządzania zespołem, 

5) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
 
Pożądane cechy i umiejętności: 
 

1) doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu Centrum Usług Wspólnych (komórki organizacyjnej 
świadczącej usługi w organizacji), 

2) wiedza i doświadczenie w zakresie opracowywania strategii (celów, wskaźników, inicjatyw), 

3) wiedza i doświadczenie w zakresie wdrażania nowoczesnych aplikacji usprawniających 
funkcjonowanie procesów w organizacji, 

4) zdolności organizatorskie i umiejętność podejmowania decyzji, 
5) dyspozycyjność i odpowiedzialność, 
6) samodzielność w działaniu, 
7) kreatywność. 

 

Informacje o podstawowych obowiązkach na stanowisku: 
 
1) reorganizacja funkcjonowania pionów odpowiedzialnych za wspieranie obszaru pozyskiwania                      

i obsługi administracyjnej projektów (przede wszystkim naukowych), 
2) udział we wdrażaniu systemu informacyjnego do zarządzania portfelem projektów, 
3) koordynowanie działań w zakresie obsługi projektów z innymi działami Uczelni, 

4) organizacja bieżącej działalności COP i zarządzanie zasobami przypisanymi do centrum, 
5) kreowanie optymalnych rozwiązań. 
 

 
Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu. Początkowo na okres zamknięty z możliwością przedłużenia na 
czas nieokreślony. 

 

 
Proces rekrutacji składa się z następujących etapów: 
 
 

I etap – weryfikacja formalno-merytoryczna na podstawie złożonych dokumentów: 
    

1) cv, 
2) list motywacyjny, 
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
4) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (np. 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 jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, 
poz. 926, z późniejszymi zmianami).” 
 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Działu Kadrowo-Płacowego AGH, 
Kraków, al. A. Mickiewicza 30, paw. C-2, parter, pok. nr 7 do dnia 03 marca 2014 roku do                     
godz. 15:00. 
 
Do następnego etapu procesu rekrutacji zaproszeni zostaną wybrani przez komisję kandydaci. Wybór 
nastąpi na podstawie oceny dokonanej w oparciu o złożone dokumenty. W przypadku konieczności 
uzyskania dodatkowych wyjaśnień,  może zostać przeprowadzona rozmowa z kandydatem. O werdykcie 

komisji wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w terminie do                                      
07 marca 2014 roku. 
 
 
II etap – złożenie przez wybranych kandydatów pisemnej koncepcji funkcjonowania Centrum 
Obsługi Projektów AGH. 

 

Kandydaci dopuszczeni do II etapu zobowiązani będą do złożenia  (pisemnie) koncepcji funkcjonowania 
Centrum Obsługi Projektów. 
 
Dla umożliwienia kandydatom zapoznania się z niezbędnymi informacjami o AGH, uczelnia zapewni: 
 

1) dostąp do dokumentów określających aktualne funkcjonowanie pionów wspierania  projektów, 

2) odpowiedź na zapytania kandydata (sformułowane na piśmie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej) odnośnie szczegółowych zagadnień organizacyjnych i technicznych dotyczących 
COP AGH. 

 
Koncepcję funkcjonowania COP należy złożyć w  zamkniętych kopertach w sekretariacie Działu Kadrowo-
Płacowego AGH, Kraków, al. Mickiewicza 30, pawilon C-2, parter, pok. nr 7 w terminie do dnia                        
14 marca 2014 roku do godz. 15:00. 

 
Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie maksimum trzech  najlepszych 

kandydatów wyłonionych przez komisję. 
 
III etap – rozmowy z kandydatami. 
 
Celem rozmów będzie ocena kandydata oraz wyjaśnienie szczegółów opracowania złożonego w II etapie. 

Należy przygotować 10-15 minutową prezentację przedstawiającą główne elementy koncepcji 
funkcjonowania COP. 
 
Komisja zarekomenduje kandydata lub kandydatów na stanowisko Dyrektora COP. 
Decyzję o powołaniu dyrektora podejmować będzie Rektor.  
 

 
Dyrektor ds. Pracowniczych 

 
mgr inż. Andrzej Pogonowski 


