
 
 

 
 

OFERTA PRACY 

Nazwa stanowiska:  Asystent naukowy (doktorant) 

Dziedzina:  Energetyka 

Sposób wynagradzania 
(wynagrodzenie w ramach 
umowy o pracę/stypendium): 

umowa o pracę  

Liczba ofert pracy:   2 

Kwota 
wynagrodzenia/stypendium 
(„X0 000 PLN pełne koszty 
wynagrodzenia, tj. 
orientacyjna kwota 
wynagrodzenia netto to X 000 
PLN”):  

6000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna 
kwota wynagrodzenia netto to 3500 PLN 

Data rozpoczęcia pracy:   1 stycznia 2019 

Okres zatrudnienia:  1 rok  

Instytucja (zakład / instytut / 
wydział / uczelnia / instytucja, 
miasto): 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w 
Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra 
Podstawowych Problemów Energetyki 

Kierownik/kierowniczka 
projektu: 

dr inż. Grzegorz Brus  

Tytuł projektu:  

Opracowanie nowego typu stosu ogniw paliwowych na 
potrzeby polskiego sektora energetycznego 

Projekt jest realizowany w ramach programu FIRST TEAM 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

Opis projektu:  

Projekt ma na celu opracowanie i wykonanie nowego typu 
stosu ogniw paliwowych służącego do rozproszonego 
systemu produkcji energii elektrycznej. Nowatorski aspekt 
projektu leży przede wszystkim w prostocie konstrukcji 
stosu – proponowany prototyp jest łatwy do uszczelnienia 
oraz prosty w produkcji i montażu. Wady wynikające z 
prostoty konstrukcji są minimalizowane za pomocą 
zorientowanego ma mikrostrukturę projektu elektrod oraz 
optymalizacji transportu ciepła w stosie ogniw typu SOFC. 

Zadania badawcze:  

1. opracowanie systemu kontroli stosu ogniw 
paliwowych typu SOFC; 

2. dynamiczna symulacja systemu ogniw paliwowych; 
3. optymalizacja transportu masy i ciepła w stosie 

ogniw paliwowych; 



 
 

 
 

Oczekiwania wobec 
kandydatów: 

1. tytuł magistra nauk technicznych, Energetyka, 
Elektronika, Fizyka, Inżynieria Materiałowa bądź 
pokrewnym z wynikiem co najmniej dobrym; 

2. predyspozycje do pracy naukowej, preferowani 
będą kandydaci legitymujący się dorobkiem 
publikacyjnym, udziałem projektach badawczych 
oraz stażami zagranicznymi; 

3. znajomość języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym efektywne posługiwanie się 
literaturą naukową i techniczną; 

4. znajomość zastosowania komputerów w 
modelowaniu numerycznym procesów fizycznych 
oraz optymalizacji (Matlab oraz C++); 

5. Opinia z poprzedniego miejsca pracy lub 
rekomendacja promotora pracy magisterskiej dla 
osób podejmujących pracę po raz pierwszy.; 

6. status studenta studiów III stopnia bądź 
równorzędnych (status studenta obowiązuje od 
momentu rozpoczęcia pracy w projekcie czyli od 1 
stycznia 2019, do czasu zakończenia pracy na rzecz 
projektu); 

7. wzorowa postawa etyczna. 

Lista wymaganych 
dokumentów: 

1. Podanie o pracę; 
2. Życiorys (CV); 
3. Kwestionariusz osobowy; 
4. Lista osiągnięć naukowych (publikacje z Impact 

Factor oraz udział w projektach badawczych); 
5. Odpis dyplomu oraz innych świadectw 

potwierdzających kwalifikacje; 
6. Autoreferat uwzględniający zainteresowania i 

dorobek naukowy oraz odbyte staże; 
7. Opinia z poprzedniego miejsca pracy lub 

rekomendacja promotora pracy magisterskiej dla 
osób podejmujących pracę po raz pierwszy; 

8. Zaświadczenie o statusie studenta studiów III 
stopnia bądź równorzędnych (status studenta 
obowiązuje od momentu rozpoczęcia pracy w 
projekcie czyli od 1 stycznia 2019, do czasu 
zakończenia pracy na rzecz projektu); 

Oferujemy: 

Ciekawą pracę w młodym, zaangażowanym i 
dynamicznym zespole. Możliwość zapoznania się z 
najnowszymi technikami produkcji i badań ogniw 
paliwowych oraz zaawansowanymi technikami 
symulacji komputerowej.  

Dodatkowe informacje o 
rekrutacji (np. adres strony 

www.east.agh.edu.pl/jobs 



 
 

 
 

www):  

Link do strony Euraxess 
(dotyczy ogłoszeń na 
stanowiska doktorantów i 
młodych doktorów): 

https://www.euraxess.pl/jobs/355096 

Adres przesyłania zgłoszeń (e-
mail): 

Biuro Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH, al. 
Mickiewicza 30, 30-059, 30-059 Kraków, paw. D-4, I 
p. pok. 122 

Dodatkowo prosimy o przesłanie kopi 
dokumentów na adres e-mailowy projektu: 
east@agh.edu.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  
18 grudnia 2018 (dokumenty muszą wpłynąć do tego 
terminu) 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)” 
 


