
KOMUNIKAT NR 120/2013 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 22 lipca 2013 r. 
 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE ROBOTYKI I MECHATRONIKI w dyscyplinie: Automatyka 

i Robotyka, specjalność: Monitorowanie i diagnostyka maszyn. Zatrudnienie na okres 5 lat 

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.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 

Wymagania: 

 tytuł naukowy doktora habilitowanego, 

 minimum 10 publikacji na liście filadelfijskiej (indeks H 5), 

 posiadać dorobek w zakresie kształcenia kadry naukowej (minimum 1 doktor obroniony oraz 

minimum dwa otwarte przewody doktorskie), 

 odpowiednia współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi udokumentowana udziałem  
w przynajmniej dwóch międzynarodowych projektach badawczych, 

 poważne osiągnięcia dydaktyczne w tym udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć 

dydaktycznych w języku angielskim, 

 dorobek organizacyjny a przede wszystkim umiejętność przygotowywania międzynarodowych 

projektów badawczych, 

 deklaracja zatrudnienia w AGH, 

 kandydat powinien spełniać wymagania stawiane przez Senacką Komisję ds. Pracowniczych. 
 

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) CV, 
3) kwestionariusz osobowy, 

4) autoreferat, 
5) odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,  
6) wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej oraz w zakresie kształcenia kadr (wykaz 

publikacji; książki, artykuły itp., udział w pracach badawczych). 
 
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 Robotyki i Mechatroniki Wydziału Inżynierii Mechanicznej  
i Robotyki AGH (30-059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30, paw. D-1, IV p., pok. 414, tel. 12 617-31-16) 
w terminie do dnia: 

30 sierpnia 2013 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

06 września 2013 roku  

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


