
KOMUNIKAT NR 165/2012 
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 wymiarze ½ etatu w KATEDRZE MECHANIKI I WIBROAKUSTYKI  

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: 
♦ ukończenie kierunku studiów mechanika ze specjalnością inŜynieria dźwięku, inŜynieria 

akustyczna lub pokrewny, 
♦ rozpoczęte studia doktoranckie w dyscyplinie: mechanika, 
♦ posiadanie zaawansowanej rozprawy doktorskiej w dziedzinie akustyki, 
♦ doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów: „Podstawy reŜyserii dźwięku”, „Techniki 

studia nagrań”, „InŜynierii dźwięku”, 
♦ zaawansowana znajomość pakietu MATAB, 
♦ doświadczenie w wykonywaniu pomiarów w akustyce pomieszczeń oraz adaptacji i projektów 

akustycznych (projekt lub udział w co najmniej 5 realizacjach), 
♦ znajomość rynku audio i doświadczenie w produkcji muzycznej (co najmniej 2 wydane 

produkcje), 
♦ doświadczenie w pracy z systemami CAD, 
♦ podstawowe wykształcenie muzyczne oraz umiejętność gry na instrumencie muzycznym, 
♦ co najmniej 5 publikacji w czasopismach punktowanych wg wykazu MNiSW, 

♦ zaawansowana znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B-2 oraz znajomość 
innego języka obcego w mowie i piśmie. 

 
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) Ŝyciorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu, 
5) opinię o dotychczasowej pracy naukowo-dydaktycznej, 
6) spis publikacji, 
7) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 
 
Dokumenty naleŜy złoŜyć w sekretariacie Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, Wydziału InŜynierii 
Mechanicznej i Robotyki AGH (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. D-1, pok. 201) w terminie 
do dnia: 

07 września 2012 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
14 września 2012 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


