
KOMUNIKAT NR 12/2013 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 31 stycznia 2013 r. 
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na 
stanowisko 
 asystenta w KATEDRZE KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN  

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 inżyniera nauk technicznych lub tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany 

na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn i zamknięty przewód doktorski, 
 udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,  
 minimum roczne doświadczenia w pracy w biurze projektowym, 
 znajomość pakietu Neural Network Toolbox programu MATLAB, 
 umiejętność stosowania sztucznych sieci neuronowych w dziedzinie pojazdów 

samochodowych/silników spalinowych – minimum dwie publikacje, 
 doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z wykorzystaniem programu LabVIEW, 
 doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu rysunku technicznego, badań operacyjnych 

i eksploatacyjnych, badań eksploatacyjnych i modernizacji maszyn i pojazdów oraz eksploatacji 
maszyn, 

 umiejętność pracy w zespole, 
 wiek do 35 lat, 
 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, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
5) opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię osoby z tytułem naukowym lub stopniem doktora 

habilitowanego. 
  

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału  
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. B-2, II p., pok. 213) 
w terminie do dnia: 
 
 

05 marca 2013 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 
 

08 marca 2013 roku  
 
 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


