
KOMUNIKAT NR 30/2013 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 18 marca 2013 r. 
 

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie 
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko 
 adiunkta w KATEDRZE AUTOMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ 

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: 

 ukończone studia magisterskie na kierunku Automatyka i Robotyka, 

 stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, 

 wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dydaktyki w tym samodzielne prowadzenie ćwiczeń 

labolatoryjnych oraz wykładów, 

 działalność naukowa potwierdzona publikacjami, 

 znajomość kilku języków programowania, w tym C i C++, 

 bardzo dobra znajomość zagadnień programowania systemów czasu rzeczywistego w tym systemu 

operacyjnego QNX, 

 znajomość podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej, 

 bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego GNU/Linux, w tym umiejętność programowania dla 

tego systemu, 

 bardzo dobra znajomość pakietu MATLAB & Simulink oraz bibliotek rozszerzających (w tym 
Stateflow, bibliotek służących do wspomagania projektowania systemów sterowania i automatycznej 
generacji kodu źródłowego C), 

 znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. 
 
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) CV, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
5) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 
6) krótki autoreferat kandydata zawierający dane o przebiegu pracy zawodowej i syntetyczne dane  

o dorobku,  
7) wykaz dorobku dydaktycznego i naukowego.  

 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (30-059 Kraków, Al. A. 
Mickiewicza 30, paw. B-1, III p, pok. 310) w terminie do dnia: 

05 kwietnia 2013 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

15 kwietnia 2013 roku 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


