
Rb-D.1102-22/17 

KOMUNIKAT NR 22/2017 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 8 marca 2017 r. 
 
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 
stanowisko 

 profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE INFORMATYKI 

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 habilitowanego w dyscyplinie Informatyka, 
 znaczny dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy filadelfijskiej oraz przynajmniej jedną 

monografią o zasięgu międzynarodowym, 
 dobra znajomość zagadnień sztucznej inteligencji, systemów obliczeniowych oraz inżynierii 

oprogramowania, potwierdzona publikacjami, 
 umiejętność kierowania zespołami badawczymi – kierownictwo co najmniej kilku projektów rozwojowych, 

 doświadczenie i umiejętność kierowania zespołami w zakresie współpracy z przemysłem, 

 dorobek w zakresie kształcenia kadry naukowej, w tym promotorstwo przynajmniej jednego ukończonego 
przewody doktorskiego, 

 doświadczenie w zakresie prowadzenia i organizacji zajęć dydaktycznych, 
 dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, 
 pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opina z poprzedniego miejsca pracy w przypadku kandydata 

spoza AGH. 
 

Oceny dorobku naukowo-dydaktycznego kandydata musi dokonać jeden recenzent posiadający tytuł naukowy, 
niezatrudniony w Uczelni, pozytywnie zaopiniowany przez właściwą radę. 
 
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, kwestionariusz osobowy, 
2. odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 

3. wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, opublikowane referaty itp., udział w pracach 
badawczych), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć, magistranci, skrypty) i organizacyjnego (wykaz 
pełnionych funkcji itp.), informację o promotorstwie pracy doktorskiej. Wykaz należy przygotować 
z wyraźnym zaznaczeniem dorobku po uzyskaniu ostatniego awansu. 

4. opinię z poprzedniego miejsca pracy lub ocenę okresową. 
 

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 Informatyki WIEiT, Al. Mickiewicza 30, paw. D-17, 
pok. 2.32, w terminie do dnia: 

10 kwietnia 2017 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

30 czerwca 2017 roku 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


