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KOMUNIKAT NR 161/2015 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 29 września 2015 r. 
 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 asystenta naukowego w KATEDRZE ELEKTROTECHNIKI I ELEKTROENERGETYKI 

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: 

 stopień naukowy doktora w dziedzinie elektrotechnika lub automatyka i robotyka lub informatyka lub elektronika lub matematyka 

lub fizyka uzyskany nie wcześniej niż w 2010 roku,  

 umiejętność programowania i bardzo dobra znajomość środowiska matlab, 

 znajomość metod modelowania matematycznego, 

 znajomość zagadnień optymalizacyjnych i badań numerycznych, 

 dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2). 

Opis zadań: 

 prowadzenie badań naukowych w ramach grantu NCN, pt. „Optymalizacja struktur elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych 

w kontekście zwiększenia niezawodności zasilania”, 

 opracowanie modeli niezawodnościowych sieci elektroenergetycznych w kontekście technologii Smart Grid, 

 opracowywanie algorytmów do optymalizacji wielokryterialnej, 

 udział w przygotowaniu publikacji naukowych oraz sporządzaniu raportów z realizacji grantu. 

 

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. 

 
Warunki zatrudnienia: 

 okres zatrudnienia na umowę o pracę do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadku realizacji kolejnych projektów 

badawczych, 

 rozpoczęcie pracy: październik 2015 r., 

 wynagrodzenie: ok. 4000 brutto, 

 możliwość realizacji zadań w ramach innych projektów realizowanych przez AGH, 

 nienormowany czas pracy, możliwość realizacji zadań „na odległość”, 

 osoba zatrudniona w projekcie nie może pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN. 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) CV – w tym wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego, 
3) kwestionariusz osobowy (wg wzoru uczelnianego), 
4) odpis dyplomów lub innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
5) opinię promotora pracy doktorskiej, 
6) certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej 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 r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).” 

Dokumenty należy składać w formie papierowej w Katedrze Elektrotechniki i Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30) oraz elektronicznej na adres: galias@agh.edu.pl wraz 
z kopią szczepan@agh.edu.pl w terminie do dnia: 

23 października 2015 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

27 października 2015 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


