
 

 
PROJEKT „KOMPETENCJE NA START! 

– kształtowanie kompetencji studentów kierunków Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH” 
JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

PODDZIAŁANIE 4.1.1. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO UCZELNII 
 

Kraków, 18.05.2015 r. 
 

Realizując projekt „KOMPETENCJE NA START! – kształtowanie kompetencji studentów kierunków 
Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH” Kierownik projektu ogłasza 

nabór na opiekuna merytorycznego pięciodniowego wyjazdu studyjnego do zakładów pracy dla 
studentów II roku kierunków ZiIP studiów stacjonarnych II stopnia 

 
Konkurs obejmuje jednego opiekuna merytorycznego wyjazdu 5-dniowego sprawującego opiekę nad 
grupą 20 studentów.  
Termin wyjazdu: 15-19.06.2015 r. 
Organizator wyjazdu zapewnia transport, noclegi i posiłki. Termin może ulec zmianie. 

 
Zakres obowiązków:  
 opieka nad studentami,  
 nadzór nad realizacją programu wyjazdu,  
 przygotowanie sprawozdania z wyjazdu.  

 
Wymagania:  
 wykształcenie wyższe co najmniej inżynierskie,  
 status pracownika lub doktoranta Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie,  
 doświadczenie w organizowaniu bądź sprawowaniu opieki nad praktykami, wyjazdami studyjnymi, itp.,  
 udokumentowane doświadczenie dydaktyczne związane z tematyką z zakresu zarządzania i inżynierii 
produkcji. 

 
Wymagania formalne: Kandydat winien złożyć do biura projektu (pok. 306 budynek A-1 nad halą 
maszyn) podanie oraz dokumenty (kserokopie) poświadczające wykształcenie, przebieg pracy 
zawodowej, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje. Mając na uwadze zapisy 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków” z dn. 01.07.2013 r. Wykonawca, który pozostaje 
w stosunku pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
współfinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie będzie mógł realizować usługi 
w ramach niniejszego zamówienia na podstawie umowy cywilnoprawnej.  
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).”  

 
Termin składania podań – do 22 maja 2015 r. godz. 13.00.  
Termin ogłoszenia wyników – 22 maja 2015 r. godz. 15.00 
Wyłonienie kadry odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi kryteriami oceny jest 
posiadane doświadczenie zawodowe kandydata i proponowana cena.  
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