
KOMUNIKAT NR 14/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 z dnia 30 stycznia 2012 r. 

 

 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie ogłasza konkurs 
otwarty  na stanowisko 
 profesora zwyczajnego w KATEDRZE AUTOMATYKI w zakresie komputerowych systemów sterowania 

i zaawansowanych algorytmów identyfikacji układów ciągłych, obserwacji stanu i sterowania 

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 profesora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, 

 znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny na dotychczas zajmowanym stanowisku, 

 zaangażowanie w podanej wyżej specjalności naukowej, 

 duże doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

 
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) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
5) wykaz dorobku naukowego na dotychczas zajmowanym stanowisku (wykaz publikacji: książki, artykuły, 

referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych, itp.; wykaz prac naukowo-badawczych, patenty, 
itp.), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć, magistranci, skrypty, itp.) i organizacyjnego (wykaz 
pełnionych funkcji w przeszłości i obecnie w Uczelni lub poza Uczelnią, kierownictwo grantów). Proszę 
podać pełne wykazy działalności z zaznaczeniem dorobku uzyskanego po otrzymaniu tytułu naukowego 
profesora. Oceny dorobku kandydata dokona dwóch recenzentów z tytułem naukowym, w tym jeden 
spoza AGH, 

6) imienny wykaz wypromowanych doktorów oraz wszczętych przewodów. Informacja o innych formach 
kształcenia kadry naukowej (wykaz recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, recenzje wniosków 
o tytuł naukowy, recenzje wniosków na stanowiska profesorskie, itp.), 

7) inne wykazy np. członkostwo w radach programowych w czasopismach międzynarodowych, członkostwo 
w komitetach programowych na konferencjach międzynarodowych, organizacja konferencji, recenzje 
książek, artykułów i grantów badawczych itp., 

8) krótki kilkustronicowy autoreferat kandydata zawierający dane o przebiegu pracy zawodowej i syntetyczne 
dane o dorobku (zestawienie liczbowe, główne obszary działalności, zainteresowań, itp.). 
  

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Biura Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Elektroniki AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. B-1, pok. 24) w terminie do dnia: 
 

17 lutego 2012 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

 
do 4 miesięcy 

 

 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


