
KOMUNIKAT NR 201/2010 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 
z dnia 13 grudnia 2010 r. 

 
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie ogłasza 
konkurs na stanowisko 
• asystenta w KATEDRZE INFORMATYKI STOSOWANEJ I MODELOWANIA   

Kandydaci powinni 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.). Warunki płacy 
zgodnie z cyt. Ustawą. 
 
Kandydat(ka) musi spełniać następujące warunki: 
♦ stopień mgr inż. w zakresie informatyki lub informatyki stosowanej 
♦ udokumentowane przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów 

związanych z oprogramowaniem komputerów i technologiami aplikacji internetowych 
♦ doświadczenie w zakresie zastosowań informatyki w metalurgii i inżynierii materiałowej 
♦ staż pracy w firmie związanej z oprogramowaniem komputerów lub z sieciami 

komputerowymi 
♦ przygotowanie do napisania pracy doktorskiej w dyscyplinie informatyka 
♦ znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego (EKSKOJ) Rady Europy-znajomość języka angielskiego powinna 
być udokumentowana odpowiednim certyfikatem (np. FCE, TELC, B2) po jego pisemnym 
potwierdzeniu przez Studium Języków Obcych AGH. W przypadku braku odpowiedniego 
certyfikatu SJO zorganizuje kandydatowi egzamin na poziomie B2. Dopuszcza się 
uzyskanie odpowiedniego certyfikatu znajomości języka angielskiego w ciągu 2 lat 
o początku zatrudnienia na etacie asystenta, pod warunkiem znajomości innego języka 
kongresowego na poziomie B2. 
 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 

1) podanie 

2) CV 

3) autoreferat wraz z informacją o dorobku dydaktycznym 

4) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje 

5) arkusz ostatniej oceny okresowej lub opinia z poprzedniego miejsca pracy. 
 
Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza  30, paw B-5, IX piętro, pok. 909, 910) 
w terminie do dnia: 
      

10 stycznia 2011 roku 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
      

17 stycznia 2011 roku 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


