
KOMUNIKAT NR 162/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 09 lipca 2012 r. 
 
Dziekan Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na 
stanowisko 
• asystenta w KATEDRZE AUTOMATYZACJI PROCESÓW 

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 zgodnie 
z obowiązującą Ustawą. 

Wymagania: 
♦ stopień magistra inŜyniera na kierunku Automatyka i Robotyka, 
♦ umiejętność programowania w językach wysokiego poziomu: C/C++ i Java, 
♦ bardzo dobra znajomość zagadnień elektroniki analogowej i cyfrowej, 
♦ udokumentowana praktyka w pracy dydaktycznej z przedmiotów związanych z automatyką 

i elektroniką, 
♦ znajomość zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji – wykorzystanie sztucznych sieci 

neuronowych, sterowanie rozmyte, 
♦ udokumentowana publikacjami działalność w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów, 
♦ udokumentowany udział w projektach badawczych z zakresu cyfrowego przetwarzania 

sygnałów, 
♦ doświadczenia w pracy w produkcyjnej w firmie przemysłowej, 
♦ umiejętność programowania robotów przemysłowych, sterowników PLC oraz mikrokontrolerów 

potwierdzona praktyką w przemyśle, 
♦ umiejętność praktycznego wykorzystania w pracy naukowej środowisk Matlab, LabView, 
♦ umiejętność obsługi programów stosowanych w automatyce przemysłowej: SCADAInTouch, 

iFix, 
♦ udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub uzupełnienie stosownego 

certyfikatu w ciągu 2 lat od początku zatrudnienia na etacie asystenta (w takim przypadku 
wymagany jest certyfikat znajomości innego języka kongresowego na poziomie B2 zgodnie 
z Uchwałą 03/10/2010 Rady Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki z dnia 29.10.2010), 

♦ predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej. 
 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) Ŝyciorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu wraz z suplementem, 
5) opinię o dotychczasowej pracy naukowej, 
6) wykaz dorobku naukowego, 
7) wymagane certyfikaty, 
8) znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym (certyfikat do 2 lat). 
 
Dokumenty naleŜy złoŜyć w sekretariacie Katedry Automatyzacji Procesów, Wydziału InŜynierii 
Mechanicznej i Robotyki AGH (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. B-2, p. I, pok. 110) 
w terminie do dnia: 

01 września 2012 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 
 

07 września 2012 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


