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KOMUNIKAT NR 117/2015 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 z dnia 7 lipca 2015 r. 

 
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 adiunkta w KATEDRZE AUTOMATYZACJI PROCESÓW 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tj. Dz. U. z 2012 
r. poz. 572 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 

Wymagania: 

 stopień doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny: automatyka i robotyka, 

 bardzo dobra znajomość elektroniki (ukończona szkoła średnia o profilu elektronicznym), 

 doświadczenie dydaktyczne z zakresu przedmiotów związanych z kierunkiem automatyka i metrologia (wymagane świadectwo 

ukończenia studium doskonalenia dydaktycznego), 

 bardzo dobra znajomość sprzętu pomiarowego (znajomość zagadnień związanych z doborem oraz kalibracją kart i przetworników 

pomiarowych), 

 praktyczne umiejętności prowadzenia prac naukowo-badawczych, 

 odbyte praktyki lub staże naukowe, 

 umiejętność programowania sterowników przemysłowych (wymagany certyfikat ukończenia szkoleń), 

 umiejętność programowania mikrokontrolerów, 

 umiejętność modelowana konstrukcji mechanicznych przy użyciu metody elementów skończonych MES (znajomość środowisk 

typu Nastran lub Ansys), 

 umiejętność modelowania pól magnetycznych (znajomość środowiska COMSOL), 

 ogólna znajomość programowania wysokiego poziomu (Delphi, C++), 

 umiejętność praktycznego wykorzystania w pracy naukowej środowisk Matlab oraz LabView, 

 umiejętność obsługi nowoczesnych programów do projektowania konstrukcji mechanicznych (znajomość programów typu Catia, 

Solid Works), 

 znajomość zagadnień sterowania i modelowania układów mechanicznych wykorzystujących materiały inteligentne (semiaktywne 

układy redukcji drgań, tłumiki magnetoreologiczne, odzysk energii w układach mechanicznych), 

 posiadanie dorobku naukowego, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (w rozumieniu ESKOJ). 

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, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu, 
5) opinię o dotychczasowej pracy, 
6) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w stopniu podstawowym, 
7) wykaz dorobku naukowego, 
8) wymagane certyfikaty. 

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. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).” 

Dokumenty należy składać w Katedrze Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (al. Mickiewicza 30, 
B-2, I piętro, pok. 110)  w terminie do dnia: 

7 września 2015 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

8 września 2015 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


