
KOMUNIKAT NR 193/2010 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 
z dnia 2 grudnia 2010 r. 

 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie 
ogłasza konkurs na stanowisko: 
• adiunkta w KATEDRZE INFORMATYKI 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy 
zgodne z cyt. Ustawą. 
 
Wymagania dodatkowe: 
♦ stopień doktora nauk technicznych ze specjalnością w zakresie informatyki 
♦ doświadczenie naukowe w zakresie metod symulacji komputerowej 
♦ doświadczenie w zakresie projektowania i programowania systemów wieloobrotowych  
♦ doświadczenie w zakresie wykorzystania podejścia agendowego w zakresie metod 

sztucznej inteligencji 
♦ udokumentowany dorobek naukowy w wymienionej dziedzinie 
♦ doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych 
♦ znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego (ESKOJ) Rady Europy 
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 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 

1) podanie  

2) dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora nauk technicznych 

3) życiorys 

4) kwestionariusz osobowy 

5) opinię naukową stwierdzającą predyspozycje do pracy naukowo – badawczej 
i dydaktycznej  

6) wykaz opracowanych publikacji 

7) zaświadczenie stwierdzające znajomość języka angielskiego  (np. certyfikat FCE, TELC B2 
- po jego pisemnym potwierdzeniu przez Studium Języków Obcych AGH) 

8) do podania należy dołączyć: oświadczenie kandydata o dodatkowym zatrudnieniu, 
o prowadzeniu współdziałalności lub działalności gospodarczej 

 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Informatyki AGH, C-2, p. IV, pok.407, 
al. Mickiewicza 30 w terminie do dnia  
      

4 stycznia 2011 roku 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 
      

11 stycznia 2011 roku 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


