
KOMUNIKAT NR 183/2010 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 5 listopada 2010 r. 
 
Dziekan Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 
stanowisko 

• asystenta w KATEDRZE TRANSPORTU LINOWEGO 

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: 

♦ tytuł magistra inŜyniera mechanika, 

♦ znajomość języka obcego (kongresowego) a w perspektywie dwóch lat języka 
angielskiego potwierdzonego certyfikatem, 

♦ dorobek naukowy z zakresu urządzeń transportu linowego w szczególności dźwigów 
osobowych i diagnostyki technicznej elementów urządzeń transportu linowego 

 udokumentowane doświadczenie w pracach związanych z oceną stanu technicznego 
róŜnych struktur mechanicznych, w tym urządzeniach transportu linowego, 

 znajomość metod badań nieniszczących VT, MT, PT oraz magnetycznych badań lin 
stalowych i taśm przenośnikowych itp. oraz aktualne uprawnienia 2 stopnia w jednej 
z ww. metod, 

♦ doświadczenie (co najmniej 2 lata) i zamiłowanie do pracy dydaktycznej i badawczej, 

♦ doświadczenie (co najmniej 1 rok) pracy w przemyśle, 

♦ uprawnienia w zakresie audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg PN-EN 
ISO 9001, 

♦ umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD, CAM, CAE, środowiskiem LabVIEW 
oraz ANSYS w zakresie wykorzystania MES w analizie rozkładu pola magnetycznego. 

 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 

1) podanie, 

2) Ŝyciorys, 

3) odpis dokumentu ukończenia studiów, 

4) opinię na temat predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowej, 

5) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego z certyfikatem zgodnie 
z uchwałą Rady Wydziału IMiR nr 03/10/2010 z dnia 29.10.2010. 

 
Dokumenty naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Katedry Transportu Linowego Wydziału InŜynierii 
Mechanicznej i Robotyki AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. B 2, I p., p 117) 
w terminie do dnia:  

    10 grudnia 2010 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

    14 grudnia 2010 roku 

 
 

R E K T O R  
 
 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


