
KOMUNIKAT NR 39/2011 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 4 kwietnia 2011 r. 
 
 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie ogłasza 
konkurs otwarty na dwa stanowiska 
 starszego wykładowcy w KATEDRZE ELEKTROTECHNIKI I ELEKTROENERGETYKI  

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki płacy zgodnie z cytowaną Ustawą. 
 

Wymagania: 

 ukończone studia o kierunku technicznym, 

 predyspozycje do pracy dydaktycznej (preferowani będą kandydaci legitymujący się bogatym 

dorobkiem w tym zakresie), 

 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym biegłe posługiwanie się literaturą naukową 

i techniczną, a także prowadzenie zajęć w języku angielskim, 

 bogate doświadczenie dydaktyczne w obszarze Teorii Obwodów Elektrycznych, Teorii Pola 

Elektromagnetycznego i Bezpieczeństwa w Energetyce, 

 pięcioletni staż dydaktyczny oceniony pozytywnie, 

 wygłoszenie otwartego wykładu kwalifikacyjnego w zakresie określonym przez właściwą radę, 
pozytywnie ocenionego przez członków rady (data i miejsce wykładu zostanie podane w późniejszym 

terminie). 
 

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) dyplom potwierdzający ukończenie studiów, 

4) informację o dotychczasowej działalności naukowej i zawodowej, 
5) opinię potwierdzającą predyspozycje do pracy dydaktycznej, 
6) wykaz publikacji, 
7) deklarację, że AGH będzie podstawowym miejscem pracy, 
8) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. 
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki Wydziału 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. B3, 
pok. 110, p. I) w terminie do dnia:   
                   

     28 kwietnia 2011 roku 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
      

                                                 12 maja 2011 roku 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


