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KOMUNIKAT NR 157/2017 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 5 października 2017 r. 
 
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie ogłasza konkurs na dwa stanowiska 
 adiunkta naukowego w KATEDRZE ELEKTRONIKI 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 

Wymagania: 
 stopień doktora nauk fizycznych, specjalność fizyka ciała stałego nadany nie wcześniej niż siedem lat temu, 
 znajomość w zakresie teorii i eksperymentu zagadnień z zakresu elektroniki spinowej i niskowymiarowego 

magnetyzmu (cienkich warstw) udokumentowana publikacjami w czasopismach indeksowanych w bazie JCR, 
 doświadczenie w działalności naukowo-badawczej udokumentowane pracą (stażem naukowym) w jednostkach 

akademickich lub instytutach naukowych, 
 aktywny udział w konferencjach i sympozjach, 
 umiejętność redagowania w języku angielskim publikacji i raportów z badań,  
 znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom co najmniej B2), 
 umiejętność pracy w zespole, 
 wzorowa postawa etyczna (zgodna z www.agh.edu.pl-Dokumenty-„Kodeks Etyczny”). 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym: 

 posiada kwalifikacje określone w Ustawie, 
 ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
 nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 
 korzysta w pełni z praw publicznych. 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 

1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy,  
2. uwierzytelniony odpis dyplomu doktorskiego, 
3. wykaz opracowanych: publikacji, prezentacji (plakatowych i ustnych) na krajowych i międzynarodowych 

konferencjach, spis projektów badawczych z zaznaczeniem pełnionej w nim roli. 
4. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego  co najmniej na poziomie B2 

5. świadectwo pracy lub ocena okresowa, lub opinia promotora/opiekuna naukowego, w której się pracowało, 
lub odbywało staż, dokumentujące doświadczenie w prowadzonej działalności naukowo-badawczej.  

Opis zadań badawczych: 
1. optymalizacja materiałowa układów wielowarstwowych pod kątem maksymalizacji oddziaływań SOT (Spin 

Orbit Torque), 
2. pomiary i teoretyczne opracowywanie wyników badań dynamiki przełączania, wyznaczanie parametrów 

efektywności antidamping i field-like SOT w układach warstwowych: antyferromagnetyk AFM/metal SOT 
HM/ferromagnetyk FM, 

3. teoretyczne modelowanie oddziaływań SOT w układach AFM/HM/FM z uwzględnieniem efektów interfejsowych. 

Zatrudnienie na minimum 6 miesięcy. 
 
Informacji szczegółowych udziela kierownik projektu: "Spinowy efekt Halla w antyferromagnetykach 
(SPINORBITRONICS)", prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, stobieck@agh.edu.pl 

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 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).” 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 
AGH, al. Mickiewicza 30,  pawilon C 3, p. IV, pok. 416, w terminie do dnia: 

 

8 listopada 2017 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

14 listopada 2017 roku 

 

                                                         REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 
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