
Dział Kadrowo-Płacowy                                                          Kraków, dnia 27.01.2015 r.     

 

KOMUNIKAT NR 13/15 

 

Informuję, że Centrum Obsługi Projektów AGH 

poszukuje kandydatów na stanowisko 

 

 pracownika administracyjnego do obsługi prawnej projektów naukowo-badawczych. 

 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  

1) wykształcenie wyższe prawnicze, 
2) dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność posługiwania się technikami internetowymi, 
3) udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) w szczególności                 

w obszarze języka prawniczego oraz dokumentacji projektowych. 

 
Pożądane cechy i umiejętności: 

 
1) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przepisów prawa w obszarze 

szkolnictwa wyższego, finansów publicznych, prawa cywilnego, gospodarczego, prawa własności 
intelektualnej i przemysłowej, 

2) doświadczenie w obsłudze projektów naukowych, BR, edukacyjnych realizowanych w ramach 
konkursów ogłaszanych przez NCBiR, NCN, UE oraz inne zewnętrzne instytucje finansujące, 

3) znajomość specyfiki funkcjonowania szkół wyższych i obowiązujących w nich procedur, 
4) umiejętność prowadzenia negocjacji/rozmów z partnerami, 
5) komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność. 

 
Informacje o podstawowych obowiązkach na stanowisku: 

 
1) doradztwo formalno-prawne w zakresie zagadnień związanych z projektami badawczo-

rozwojowymi na etapie wnioskowania, realizacji i okresu trwałości, 
2) sporządzanie propozycji umów partnerskich (umowy konsorcjum, sieci, dwustronne, wykonawcze, 

warunkowe, itp.) do projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez zewnętrzne instytucje 
finansujące, 

3) wstępna ocena formalno-prawna umów, ocena zgodności treści umów z wymaganiami instytucji 

finansujących, 
4) uczestnictwo w negocjowaniu warunków umów z partnerami. 

 
Zatrudnienie w wymiarze pełnego  etatu na czas określony, z możliwością przedłużenia. 
 
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 jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).” 
 

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 sekretariacie Centrum Obsługi Projektów, paw. C-2, parter,  pok. nr 105                
w terminie do 09 lutego 2015 roku do godz. 1500. 
 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 

 
mgr inż. Andrzej Pogonowski 


