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KOMUNIKAT NR 56/2016 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 8 kwietnia 2016 r. 
 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

 adiunkta naukowego (PostDoc) w KATEDRZE ROBOTYKI I MECHATRONIKI w dyscyplinie Mechanika, w ramach umowy nr UMO- 

2015/17/B/ST8/03399 pt. " Poszukiwanie nowego paradygmatu sprężystości kontaktowej- od klasycznych do nie klasycznych modeli zjawisk 

fizycznych" finansowanej ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

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: 

 stopień naukowy doktora nauk technicznych, w dyscyplinie: mechanika, uzyskany nie wcześniej niż w roku 2011, 

 udokumentowany dorobek naukowy z dyscypliny naukowej: mechanika oraz modelowania numerycznego zjawisk fizycznych  

w strukturach mechanicznych,  

 zaawansowana znajomość zagadnień związanych z Metodą Elementów Skończonych (MES) oraz programowania w środowisku 
MATLAB, 

 umiejętność modelowania MES struktur mechanicznych oraz prowadzenia ich analiz dynamicznych,  

 umiejętność rozwiązywania wielodziedzinowych problemów fizycznych związanych z wytrzymałością konstrukcji, 

 umiejętność rozwiązywania wielodziedzinowych problemów fizycznych związanych z wytrzymałością konstrukcji, 

 umiejętność analitycznego myślenia i metodycznego rozwiązywania złożonych problemów badawczych, 

 umiejętność organizacji pracy, podejmowania decyzji oraz współpracy z zespołem, 

 znajomość j. angielskiego na poziomie minimum B-2. 

 dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 preferowane doświadczenie: w zakresie zagadnień modelowania numerycznego zjawisk fizycznych w strukturach mechanicznych, 
zagadnień wytrzymałości materiałów oraz dynamiki strukturalnej. Atutem będzie również umiejętność prowadzenia pomiarów 
eksperymentalnych z zakresu dynamiki konstrukcji w wykorzystaniem wibrometrii laserowej. 
 

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) kwestionariusz osobowy, 
3) życiorys, 
4) odpis dyplomu doktorskiego, 
5) wykaz publikacji naukowych z zakresu modelowania numerycznego zjawisk fizycznych w strukturach mechanicznych, 
6) opinia naukowa stwierdzająca predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, 
7) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzone certyfikatem (zgodnie z Uchwałą RW IMiR nr 

03/10/2010 z dn. 29.10.2010 r. 

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 roku o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).” 

Dokumenty należy składać w Katedrze Robotyki i Mechatroniki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (30-059 Kraków,  
al. Mickiewicza 30, paw. D-1, parter, pok. 12e) w terminie do dnia: 

4 maja 2016 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

5 maja 2016 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


