
KOMUNIKAT NR 41/2011 
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 stanowisko 
 adiunkta w KATEDRZE INFORMATYKI 

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: 

 stopień naukowy doktora nauk technicznych ze specjalnością w zakresie informatyki, 

 wymagania specyficzne w zakresie przygotowania merytorycznego: 

 przetwarzanie języka naturalnego, 

 metody pozyskiwania i ekstrakcji wiedzy oparte na semantyce, 

 uczenie maszynowe, 

 zagadnienia składowania i replikacji dużych zbiorów danych oraz optymalizacja dostępu do 

zbiorów danych, 

 znaczący dorobek publikacyjny (autorstwo lub współautorstwo publikacji z tzw. Listy filadelfijskiej 
o niezerowym wskaźniku impact factor), 

 doświadczenie w zakresie pracy w projektach badawczo-rozwojowych (międzynarodowych 
i krajowych), 

 doświadczenie zawodowe związane ze stażami w ośrodkach zagranicznych, 

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, 

 znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego (ESKOJ) Rady Europy. 
 
Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym: 

 posiadanie kwalifikacji określonych 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) dokument stwierdzający posiadanie stopnia doktora nauk technicznych, 

3) życiorys, 
4) kwestionariusz osobowy, 
5) opinię naukową stwierdzającą predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, 
6) wykaz opracowanych publikacji, 
7) zaświadczenie stwierdzające znajomość języka angielskiego (np. certyfikat FCE, TELC B2-po jego 

pisemnym potwierdzeniu przez Studium Języków Obcych AGH), 
8) do podania należy dołączyć: oświadczenie kandydata o dodatkowym zatrudnieniu, o prowadzonej 

współdziałalności lub działalności gospodarczej.  
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki AGH (paw. C 2, piętro IV, pok. 407) w terminie do dnia:  

  
     28 kwietnia 2011 roku 

 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
      
                                                     5 maja 2011 roku 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


