
KOMUNIKAT NR 1/2011 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 10 stycznia 2011 r. 
 
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
• asystenta w Katedrze Automatyzacji Procesów 

Kandydat na stanowisko asystenta powinien spełniać warunki określone w art. 109 Ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. -Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). 
 
Wymagania dodatkowe: 
♦ stopień magistra inżyniera na kierunku automatyka i robotyka, specjalność automatyka i metrologia 

(studia ukończone, co najmniej z wynikiem bardzo dobrym) 
♦ bardzo dobra znajomość elektroniki (ukończona szkoła średnia o profilu elektronicznym) 

♦ potwierdzona opinią praktyka w pracy dydaktycznej z przedmiotów związanych 
z metrologią i technikami pomiarowymi 

♦ bardzo dobra znajomość sprzętu pomiarowego (znajomość zagadnień związanych z doborem oraz 
kalibracją kart i przetworników pomiarowych) 

♦ praktyczne umiejętności prowadzenia prac naukowo-badawczych (udział w badaniach, wygłoszone 
referaty) 

♦ umiejętność programowania sterowników przemysłowych (certyfikat ukończenia szkoleń) 
♦ umiejętność programowania mikrokontrolerów 
♦ umiejętność obsługi nowoczesnych programów do projektowania konstrukcji mechanicznych 

(znajomość programów typu Catia, SolidWorks) 
♦ umiejętność modelowania konstrukcji mechanicznych przy użyciu metody elementów skończonych 

MES (znajomość środowisk typu Nastran lub Ansys) 
♦ ogólna znajomość programowania wysokiego poziomu (Delphi, C++) 
♦ umiejętność praktycznego wykorzystania w pracy naukowej środowisk Matlab oraz LabView 
♦ znajomość zagadnień sterowania i modelowania układów mechanicznych wykorzystujących materiały 

inteligentne (semiaktywne układy redukcji drgań, tłumiki magnetoreologiczne, odzysk energii 
w układach mechanicznych). 
 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 

1) podanie 

2) życiorys 

3) kwestionariusz osobowy 

4) odpis dyplomu wraz z suplementem 

5) opinię o dotychczasowej pracy naukowej 

6) wykaz dorobku naukowego 

7) wymagane certyfikaty 

8) znajomość j. angielskiego w stopniu podstawowym (certyfikat do 2 lat) 
 
Dokumenty należy kierować na adres Katedry Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki AGH (pawilon B-2, p.1, pok. 110, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30) w terminie do dnia: 
      
                                              9 lutego 2011 roku 

 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
      
                                           10 lutego  2011 roku 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


