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Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” 

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza: 
 

Nabór 
pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów na opiekunów sprawujących odpłatną 

opiekę 

merytoryczną nad zadaniem pod nazwą: Wyjazdy Studyjne 

 

1. Termin wyjazdów studyjnych: maj 2011 r. 

2. Wymagania: 

Kandydat na opiekuna wizyty studyjnej powinien: 

a. Posiadać wykształcenie wyższe inżynierskie, 

b. Być pracownikiem lub doktorantem na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH 

c. Posiadać doświadczenie w organizowaniu bądź sprawowaniu opieki nad 

praktykami, wyjazdami studyjnymi, itp. 

d. Posiadać doświadczenie dydaktyczne, 

3. Wymagania formalne: 

Kandydat winien złożyć do Dziekana Wydziału wniosek według wzoru, który 

dostępny jest na stronie www Wydziału. 

4. Terminy procedury kwalifikacyjnej; 

a. Termin składania wniosków: – 18 marzec 2011 r. 

b. Termin ogłoszenia wyników naboru: – 22 marzec 2011 r. 

5. Wyłonienie kadry Wyjazdów Studyjnych odbędzie się na podstawie zgłoszonych 

ofert. Podstawowymi kryteriami oceny jest doświadczenie kandydata  

w organizowaniu wyjazdów studyjnych lub sprawowaniu nad nimi opieki 

merytorycznej oraz doświadczenie zawodowe. 

 
Informacje dodatkowe: 

Opiekun wyjazdu studyjnego przebywa przez okres 5 dni roboczych wraz z grupą 

studencką w zakładach przemysłowych, gdzie sprawuje opiekę nad studentami oraz 

odpowiada za realizację programu merytorycznego wyjazdu. Do obowiązków opiekuna 

należy także: 

 organizacja pobytu grup studenckich w wytypowanych zakładach przemysłowych, 

 prowadzenie korespondencji i wszelkich uzgodnień z osobami odpowiedzialnymi  

w zakładach przemysłowych za organizację pobytu studentów w tych zakładach, 

 przygotowanie przewodnika do wyjazdu, 
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 prowadzenie dziennika wyjazdu. 

 

W trakcie pobytu na Wyjazdach Studyjnych pracownik przebywa na delegacji służbowej. 

AGH jako pracodawca zapewnia nocleg, transport i wyżywienie. 

Warunki finansowe: zgodnie z przyjętym budżetem projektu „Inżynieria i Ochrona 

Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”. 
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