
KOMUNIKAT NR 135/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 
 

Dziekan Wydziału InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie ogłasza 
konkurs na stanowisko 
• adiunkta w KATEDRZE INFORMATYKI STOSOWANEJ I MODELOWANIA  

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o Szkolnictwie WyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy 
według obowiązującej Ustawy. 

 
Wymagania: 
♦ stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia o specjalności informatycznej 

lub w dyscyplinie informatyka, 
♦ przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych 

z modelowaniem procesów oraz z przedmiotów informatycznych (podstawy informatyki, 
grafika komputerowa, programowanie, sieci komputerowe i aplikacje internetowe), 

♦ dorobek naukowy w zakresie budowy i eksploatacji oprogramowania wykorzystującego 
techniki obliczeń równoległych i rozproszonych; doświadczenie w zastosowaniach metody 
elementów skończonych do symulacji procesów przeróbki plastycznej; znajomość metody 
wariacyjnej do rozwiązywania zagadnień związanych z odkształcaniem materiału; 
znajomość systemów zarządzania projektami informatycznymi, 

♦ odbyty staŜ naukowy w firmie informatycznej związanej z rozwojem i wdraŜaniem 
oprogramowania, 

♦ studia uzupełniające z zakresu grafiki komputerowej, 
♦ w przypadku doktoratu w dyscyplinie metalurgia, studia uzupełniające z zakresu 

współczesnych systemów informatycznych, 
♦ doświadczenie oraz umiejętność pracy w międzynarodowym zespole, 
♦ udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 
♦ wzorowa postawa etyczna (www.agh.edu.pl – DOKUMENTY – „Kodeks Etyczny AGH”). 
 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) C.V., 
3) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
4) autoreferat z uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego, 
5) arkusz oceny okresowej lub opinię z poprzedniego miejsca pracy. 
 
Dokumenty naleŜy składać w Sekretariacie Wydziału InŜynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej AGH (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. B5, IX p., pok. 909 - 910) 
w terminie do dnia: 
 

3 września 2012 roku 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

24 września 2012 roku 
 
 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


