
 KOMUNIKAT NR 21/2011 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 28 lutego 2011 r. 
 
 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie ogłasza 
konkurs otwarty na stanowisko 
• adiunkta w KATEDRZE AUTOMATYKI (Laboratorium 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 według obowiązującej Ustawy. 
 
Wymagania: 
♦ posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie informatyki 
♦ predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej 
♦ dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi 
♦ znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym: pisanie publikacji naukowych 

z informatyki oraz wygłaszanie po angielsku referatów na konferencjach międzynarodowych (także 
swobodne odpowiadanie na pytania) 

♦ znajomość problematyki naukowej ekonomii w związku z planowanym rozwojem w Laboratorium 
Informatyki Stosowanej kierunku badań nad nowymi technologiami informatycznymi dla zagadnień 
ekonomicznych. Preferowani będą kandydaci posiadający wykształcenie ekonomiczne, jako drugi 
fakultet 

♦ praktyczna znajomość technologii informatycznych pozwalających na pisanie agendowych systemów 
symulacyjnych, w celu wykorzystania ich w analizie zachowań rynkowych (wymagany jest 
udokumentowany dorobek publikacyjny w tym zakresie) 

♦ preferowana jest znajomość teorii gier lub znajomość technologii gier komputerowych dla potrzeb 
symulacji jw. 

♦ praktyczne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć na studiach podyplomowych. 
 
Kandydatem może zostać osoba, która spełnia wymogi zawarte w Ustawie o szkolnictwie wyższym: 

− posiada określone kwalifikacje 
− posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
− jest nie karana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne 
− korzysta w pełni z praw publicznych 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 

1) podanie 

2) dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie 
Informatyki 

3) informacje o dotychczasowej działalności naukowej i zawodowej 

4) opinię potwierdzającą predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej 

5) życiorys 

6) wykaz publikacji 

7) deklarację, że AGH będzie podstawowym miejscem pracy. 

 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki AGH (Al. Mickiewicza 30, paw. B1, III p, pok. 310) w terminie do dnia: 
      
                                            17 marca 2011 roku 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
      
                                          28    marca  2011 roku 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


