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KOMUNIKAT NR 39/2015 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 27 marca 2015 r. 
 

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki I Inżynierii Biomedycznej AGH  

w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

 adiunkta w KATEDRZE METROLOGII I ELEKTRONIKI 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tj. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 

Wymagania: 

 doktorat w dyscyplinie elektronika/mikroelektronika, 

 doświadczenie w projektowaniu układów scalonych ASIC w technologiach submikronowych/nanometrycznych 
CMOS: wielokanałowych układów scalonych dedykowanych do odczytu półprzewodnikowych detektorów 
promieniowania, 

 doświadczenie w implementacji cyfrowych układów scalonych w technologiach submikronowych, 

 znajomość języków i metod modelowania układów analogowych i mieszanych z wykorzystaniem Verilog-A oraz 

Verilog-AMS, 

 doświadczenie w projektowaniu środowisk dla zaawansowanej weryfikacji funkcjonalnej układów scalonych  

z wykorzystaniem Universal Verification Methodology także dla układów mieszanych analogowo-cyfrowych, 

 doświadczenie w testowaniu układów scalonych, 

 udokumentowany dorobek naukowy w szczególności związany z powyższą tematyką, 

 prezentacja wyników na znaczących konferencjach międzynarodowych oraz publikacje  

w czasopismach z listy filadelfijskiej, 

 udział w projektach naukowo-badawczych, 

 udział w szkoleniach z zakresu mikroelektroniki oraz projektowania układów scalonych na/w  zagranicznych 

uniwersytetach/ośrodkach badawczych, 

 doświadczenie w działalności dydaktycznej w zakresie podstaw: elektroniki, mikroelektroniki, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 doświadczenie w zarządzaniu środowiskami CAD/EDA ze szczególnym uwzglęodnieniem narzędzi firmy Cadence, 

 podstawy zarządzania systemami operacyjnymi Linux, 

 doświadczenie w zarządzaniu weryfikacją funkcjonalną projektu z wykorzystaniem metodyk takich jak 

MetricDrivenVeritifation, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie 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) życiorys, 
3) odpisy dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
4) ankietę personalną (kwestionariusz), 
5) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 
6) list motywacyjny. 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926  
z późniejszymi zmianami).” 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Metrologii i elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. B-1, piętro II, pok. 214a) 
w terminie do dnia: 

27 kwietnia 2015 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

7 maja 2015 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


