
KOMUNIKAT NR 186/2010 

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 MECHANIKI I WIBROAKUSTYKI o specjalności: Wibroakustyka i InŜynieria 
Dźwięku 

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 o specjalności Wibroakustyka i InŜynieria Dźwięku, 

♦ przynajmniej techniczne wykształcenie z zakresu elektroniki, 

♦ znajomość języka angielskiego w stopniu umoŜliwiającym posługiwanie się literaturą naukową 
i techniczną, a w perspektywie 2 lat język angielski potwierdzony certyfikatem, 

♦ zamiłowanie do pracy dydaktycznej i naukowej, 

♦ co najmniej roczne doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

♦ doświadczenie w zakresie obsługi mechatronicznych systemów pomiarowych, 

♦ doświadczenie w realizacji wielokanałowych pomiarów wibroakustycznych, 

♦ obsługa komputerów PC/MAC, 

♦ znajomość następującego oprogramowania: 

 Windows (XP, Vista, 7) 

 OS-X (Leopard, Tiger) 

 SoundPlan 

 Labview 

 AutoCad 

 Dirac 

 Catt Acoustic 

♦ znajomość sieci komputerowych, 

♦ prawo jazdy kategorii B. 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 

1) podanie, 

2) Ŝyciorys, 

3) kwestionariusz osobowy, 

4) odpis dyplomu, 

5) opinię o dotychczasowej pracy naukowo-dydaktycznej, 

6) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w rozumieniu Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) Rady Europy. Znajomość języka angielskiego winna 
być potwierdzona odpowiednim certyfikatem z ocena równowaŜną ocenie co najmniej dobry (4,0), 
potwierdzonym pisemnym oświadczeniem wydanym przez Studium Języków Obcych AGH. Dopuszcza 
się uzyskanie odpowiedniego certyfikatu znajomości języka angielskiego w ciągu 2 lat od początku 
zatrudnienia na etacie asystenta, pod warunkiem znajomości innego języka kongresowego na poziomie 
B2 potwierdzonego stosownym certyfikatem (Uchwała Rady Wydziału IMiR nr 03/10/2010 z dnia 
29.10.2010. 

Dokumenty naleŜy złoŜyć w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki 
AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. D-1, p 201) w terminie do dnia:  

    10 grudnia 2010 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

    13 grudnia 2010 roku 

R E K T O R  
 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


