
KOMUNIKAT NR 104/2011 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 4 lipca 2011 r. 
 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie ogłasza 
konkurs otwarty na stanowisko 
• adiunkta w KATEDRZE METROLOGII 
Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). 
 
Wymagania: 
♦ posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie Elektronika, 
♦ predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej w zakresie Metrologii Elektrycznej, 
 
Dodatkowym atutem będzie: 
♦ umiejętność projektowania układów ASIC w technologiach submikronowych w środowisku CADENCE, 
♦ doświadczenie w projektowaniu wielokanałowych układów scalonych przeznaczonych do 

eksperymentów neurobiologicznych, poparte publikacjami w regularnych czasopismach, 
♦ umiejętność projektowania scalonych mieszanych analogowo-cyfrowych układów scalonych (Verilog-

AMS), 
♦ znajomość oprogramowania LabView poparta certyfikatem (minimum certyfikat CLAD), 
♦ umiejętność testowania wielokanałowych układów scalonych, 
♦ znajomość środowisk Protel, Eagle, Allegro, ORCAD (projektowanie wielowarstwowych płytek PCB, 

EMC, EMI), 
♦ doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów, 
♦ znajomość języków programowania asembler, język C, programowanie układów FPGA w języku 

VHDL/Verilog, 
♦ poparcie wszystkich wymienionych umiejętności w zrealizowanych dotychczas projektach. 
 
Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym: 

• posiadanie kwalifikacji określonych w Ustawie, 
• ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
• nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 
• nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust.1 pkt.4, 
• korzysta w pełni z praw publicznych. 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) życiorys, 
3) odpisy dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
4) kwestionariusz osobowy, 
5) opinię o predyspozycjach do pracy naukowo-dydaktycznej, 
6) udokumentowana znajomość języka obcego na poziomie B2. 
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Metrologii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki AGH (paw. B 1, II p., pok. 214 a) w terminie do dnia: 
 

29 lipca 2011 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

8 września 2011 roku 
 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 
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