
KOMUNIKAT NR 250/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH 
w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko 
 starszego wykładowcy w KATEDRZE AUTOMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ 

(Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych) na czas określony 
(2 lata) 

Kandydat powinien 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 co najmniej stopnia doktora nauk technicznych, 
 predyspozycje do pracy dydaktycznej – preferowani będą kandydaci legitymujący się 

bogatym dorobkiem w tym zakresie, 
 znajomość zagadnień w obszarze Podstaw Automatyki, Aparatury Automatyzacji, 

Sterowania Rozproszonego, Fotowoltaiki, Odnawialnych Źródeł Energii, 
 posiadanie potwierdzonej wiedzy praktycznej w w/w zakresie np. poprzez usługi na rzecz 

podmiotów przemysłowych, 
 posiadanie udokumentowanego doświadczenia w budowie i eksploatacji systemów 

fotowoltaicznych, 
 znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 
 wygłoszenie otwartego wykładu kwalifikacyjnego „Perspektywy rozwoju fotowoltaiki 

w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych” w dniu 15.01.2013 r. o godz. 11.00, 
paw. B1, III p, sala 316. 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie 
Prawo o Szkolnictwie Wyższym: 

 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 należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu doktorskiego, 
5) wykaz dorobku dydaktycznego i naukowego, 
6) dokumenty potwierdzające pozaedukacyjną aktywność zawodową, 
7) potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2. 
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej 
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (30-059 
Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. B-1, III p, pok. 310) w terminie do dnia: 
 

14 stycznia 2013 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 
 

21 stycznia 2013 roku  

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


