
KOMUNIKAT NR 233/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 07 listopada 2012 r. 
 
Dziekan Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na 
stanowisko 
• asystenta w KATEDRZE AUTOMATYZACJI PROCESÓW 

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 zgodnie 
z obowiązującą Ustawą. 

 
Wymagania: 
♦ stopień magistra inŜyniera na kierunku Automatyka i Robotyka, 
♦ udokumentowana praktyka w pracy dydaktycznej z przedmiotów związanych z automatyką, 
♦ umiejętność programowania w językach wysokiego poziomu, 
♦ odbyty staŜ w firmie zajmującej się tworzeniem systemów napędowych i sterowań linii 

technologicznych, 
♦ udokumentowane doświadczenie w pracy z przetwornicami częstotliwości i soft-startami, 
♦ Świadectwo Kwalifikacyjne SEP uprawniające do eksploatacji urządzeń do 1 kV oraz 

uprawiające do obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji, 
♦ odbyte staŜe naukowe/dydaktyczne, 
♦ biegła znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania naukowego i inŜynierskiego: 

Autodesk AutoCAD, Ansys, Mathworks MatLAB, National Instruments LabView, SolidWorks, 
♦ doświadczenie w obsłudze stanowisk laboratoryjnych, 
♦ udokumentowany udział w projektach badawczych z zakresu cyfrowej akwizycji i przetwarzania 

sygnałów, 
♦ udokumentowana znajomość programów odpowiedzialnych za interakcję z maszynami – 

wymagany jest certyfikat znajomości platformy Archestra WonderWare, 
♦ udokumentowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2, 
♦ predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej. 
 
 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) Ŝyciorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu wraz z suplementem, 
5) opinię o dotychczasowej pracy naukowej, 
6) wykaz dorobku naukowego, 
7) wymagane certyfikaty z języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie B2, 
8) znajomość języka angielskiego na poziomie B2, w przypadku braku – konieczność uzupełnienia 

certyfikatu do 2 lat. 
 
Dokumenty naleŜy złoŜyć w Katedrze Automatyzacji Procesów Wydziału InŜynierii Mechanicznej 
i Robotyki AGH (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. B-2, I p., pok. 110) w terminie do dnia: 

 
07 grudnia 2012 roku 

 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

 
10 grudnia 2012 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Słomka 


