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KOMUNIKAT NR 64/2014 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 8 maja 2014 r. 
 

 
 

Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 adiunkta w KATEDRZE INFORMATYKI STOSOWANEJ I FIZYKI KOMPUTEROWEJ na czas nieokreślony 

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: 

 dyplom inżyniera informatyki stosowanej, 

 minimum 2-letnia praca na stanowisku asystenta, 

 doświadczenie i umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu fizyki ogólnej, metod 
obliczeniowych fizyki oraz informatyki ze szczególnym uwzględnieniem programowania, 

 dorobek naukowy z zakresu fizyki nanostruktur półprzewodnikowych oraz własności 

nadprzewodzących nanostruktur metalicznych potwierdzony publikacjami oraz doniesieniami 
konferencyjnymi, 

 udział w projektach badawczych jako kierownik projektu oraz wykonawca projektu, 

 odbyte staże zagraniczne, 

 predyspozycje do samodzielnego oraz zespołowego prowadzenia badań naukowych, 

 umiejętność wykonywania symulacji komputerowych z zakresu transportu elektronowego w układach 
nanoskopowych, 

 znajomość języków programowania C, C++, Fortran, 

 ukończenie szkolenia pedagogicznego. 
 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) C.V., 

3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
5) wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty opublikowane 

w materiałach konferencyjnych, itp.; wykaz opracowań badawczych i zastosowanych praktycznie, 
patenty, itp.), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych, skrypty, opieka nad 
pracami dyplomowymi  itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszłości i obecnie, 
w uczelni lub poza uczelnią, itp.), 

6) arkusz ostatniej oceny okresowej lub opinię z poprzedniego miejsca pracy. 
 

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 Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (ul. Reymonta 
19, 30-059 Kraków, III p., p. 327) w terminie do dnia: 

4 czerwca 2014 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

30 września 2014 roku  

 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


