
KOMUNIKAT NR 234/2012 
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 
• adiunkta 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 doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny: automatyka i robotyka, 
♦ doświadczenie dydaktyczne z zakresu przedmiotów związanych z kierunkiem automatyka 

i metrologia (wymagane świadectwo ukończenia studium doskonalenia dydaktycznego), 
♦ praktyczne umiejętności prowadzenia prac naukowo-badawczych, 
♦ odbyte praktyki lub staŜe naukowe, 
♦ umiejętność programowania sterowników przemysłowych (wymagany certyfikat ukończenia 

szkoleń), 
♦ umiejętność modelowania konstrukcji mechanicznych przy uŜyciu metody elementów 

skończonych MES (np. Nastran, Ansys), 
♦ ogólna znajomość programowania wysokiego poziomu (Delphi, C++), baz danych, 
♦ umiejętność praktycznego wykorzystania w pracy naukowej środowiska LabView (wymagany 

certyfikat potwierdzający znajomość środowiska LabView), 
♦ potwierdzona praktyką znajomość sprzętu pomiarowego (znajomość systemów czasu 

rzeczywistego, znajomość zagadnień związanych z doborem oraz kalibracją kart 
i przetworników pomiarowych), 

♦ praktyka w projektowaniu stanowisk dydaktyczno-naukowych (znajomość środowisk CAD np. 
Catia, SolidWorks, projektowanie obwodów drukowanych, umiejętność programowania 
mikroprocesorów), 

♦ posiadanie dorobku naukowego, 
♦ znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (w rozumieniu ESKOJ). 
 
 
Przystępując do konkursu naleŜy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) Ŝyciorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu, 
5) opinię o dotychczasowej pracy, 
6) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (certyfikat do 2 lat), 
7) wykaz dorobku naukowego. 
 
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 


