
KOMUNIKAT NR 196/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 11 września 2012 r. 
 
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie ogłasza konkurs otwarty 
na dwa stanowiska  
• asystenta naukowo-dydaktycznego w KATEDRZE INFORMATYKI  

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 według obowiązującej Ustawy. 
 
Wymagania: 

♦ obroniona lub zakończona i złoŜona praca doktorska w dyscyplinie informatyka, 

♦ bardzo dobra znajomość problematyki uczenia maszynowego oraz metod rozpoznawania obrazów, 
potwierdzona publikacjami dotyczącymi w/w tematyki, 

♦ przynajmniej jeden artykuł opublikowany w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, 

♦ bardzo dobra znajomość warsztatu ICT, w tym: informatycznych narzędzi wizualizacji naukowej, 
języków scriptowych i współczesnych technologii internetowych, a takŜe technologii CUDA, 

♦ potwierdzone zdolności myślenia abstrakcyjnego, bardzo dobra znajomość podstaw teoretycznych 
informatyki, 

♦ dobra znajomość problematyki modelowania komputerowego i algorytmów symulacji 
komputerowych, 

♦ znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 
 
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) dokument potwierdzający realizację lub ukończenie studiów doktoranckich, 
5) opinię naukową stwierdzającą predyspozycje do pracy naukowej, 
6) wykaz opracowanych publikacji, 
7) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 
8) oświadczenie kandydata o dodatkowym  zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności lub 

współdziałalności gospodarczej. 
 

Dokumenty naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Katedry Informatyki AGH (II piętro, p. 2.32, 30-055 Kraków, 
ul. Kawiory 21, ) w terminie do dnia: 

 
12 października 2012 roku 

 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 
 

19 października 2012 roku 
 
 

R E K T O R  

prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Słomka 


