
KOMUNIKAT NR 150/2009 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 8 lipca  2009 r. 
 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH 
w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

• asystenta w KATEDRZE AUTOMATYKI (Laboratorium Informatyki) 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami). 
Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 
Wymagania dodatkowe: 

• ukończone studia magisterskie na Kierunku Informatyka Stosowana, 
• predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, preferowani będą 

kandydaci legitymujący się staŜem dydaktycznym, 
• znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego w stopniu 

umoŜliwiającym biegłe posługiwanie się literaturą naukową i techniczną, 
• znajomość problematyki naukowej szczególnie w dziedzinie metod i narzędzi 

reprezentacji i przetwarzania wiedzy regułowej dla regułowych systemów 
ekspertowych i business rulet, 

• praktyczne umiejętności programistyczne w językach C++, Prolog, Java, 
J2EE, Ada, 

• praktyczna znajomość technologii internetowych PHP, XML, XHTML, CSS, 
Javascript, 

• praktyczna znajomość technologii bazodanowych w tym SQL, PostgreSQL, 
MySQL, 

• praktyczne doświadczenia w pracy w projekcie naukowym. 
Kandydatem moŜe zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone 
w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyŜszym: 

- 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 naleŜy dostarczyć: 
1. podanie, 
2. dyplom ukończenia studiów wyŜszych (magisterskich) o specjalności 

Informatyka Stosowana, 
3. Ŝyciorys, 
4. kwestionariusz osobowy i 2 fotografie, 
5. opinię stwierdzająca predyspozycje kandydata do pracy naukowej 

i dydaktycznej, 
6. deklarację, Ŝe AGH będzie podstawowym miejscem pracy. 

Wymagane dokumenty naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Katedry Automatyki AGH 
WEAIiE, Al. Mickiewicza 30, paw. B-1, III p., pok. 310 w terminie do dnia 

4 września 2009 roku 
Termin rozstrzygnięcia konkursu 

10 września 2009 roku 

 
R E K T O R  

 
 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


