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KOMUNIKAT NR 147/2016 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 11 lipca 2016 r. 
 

Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 
stanowisko 

 asystenta w KATEDRZE TELEKOMUNIKACJI. 

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: 

 posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych lub wszczęty przewód doktorski w jednej  

z dyscyplin: telekomunikacja, informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, inżynieria 

biomedyczna, elektrotechnika, 

 predyspozycje do pracy naukowej, preferowani będą kandydaci legitymujący się bogatym dorobkiem 

naukowym, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 

 znajomość zagadnień oraz potwierdzone doświadczenie zawodowe z zakresu: programowania 

obiektowego (w szczególności języki Java, C++), modelowania obiektowego (notacja UML) oraz 
inżynierii oprogramowania, w tym w szczególności: systemów kontroli wersji (SVN), zarządzania 
wymaganiami i incydentami, systemów ciągłej integracji. Ponadto atutem będzie znajomość 
bezprzewodowych sieci lokalnych standardu 802.11, metodyki AGILE (SCRUM), modelowania 
architektur korporacyjnych, znajomość zagadnień z zakresu jakości obsługi (QoS) w sieciach 

telekomunikacyjnych oraz znajomość sieci IPv6. 
 

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) zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego, 
3) życiorys, 
4) kwestionariusz osobowy, 

5) opinię stwierdzającą predyspozycje kandydata do pracy naukowej, 
6) wykaz publikacji, 
7) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 

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 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. 
zm.).” 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki  
i Telekomunikacji AGH (pawilon D-6, II piętro, pok. 402) w terminie do dnia: 

31 sierpnia 2016 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

8 września 2016 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


