
KOMUNIKAT NR 206/2009 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 27 listopada  2009 r. 
 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie 
ogłasza konkurs na stanowisko 

• adiunkta w KATEDRZE AUTOMATYKI (Laboratorium Sterowania) 

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: 

• stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, 
• specjalizacja w dziedzinie zagadnień teorii sterowania i ich zastosowań, metod 

optymalizacji, sterowania optymalnego, rachunku macierzowego, systemów 
dynamicznych, 

• znajomość środowiska MATLAB Simulink oraz metodologii i technik komputerowych, 
• znajomość technologii umoŜliwiających  praktyczne tworzenie i rozwój serwisów 

internetowych, 
• dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, 
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia tablicowe, 

laboratoria), 
• predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej, 
• dobra znajomość języka angielskiego, 
• umiejętność pracy z systemem składu tekstu LaTeX. 

 
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. dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych 

w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, 
3. informację o dotychczasowej działalności naukowej i zawodowej, 
4. opinię potwierdzającą predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, 
5. Ŝyciorys, 
6. wykaz publikacji, 
7. deklarację, Ŝe AGH będzie podstawowym miejscem pracy. 

 
Wymagane dokumenty naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Katedry Automatyki AGH WEAIiE, Al. 
Mickiewicza 30, paw. B-1, III p., pok. 310 w terminie do dnia 

 

30 grudnia 2009 roku 
Termin rozstrzygnięcia konkursu 

7 stycznia 2010 roku 
 
 
 

R E K T O R  
 
 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


