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KOMUNIKAT NR 69/2014 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 8 maja 2014 r. 
 

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

 profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE MECHANIKI I WIBROAKUSTYKI w dyscyplinie: 
wibroakustyka i inżynieria akustyczna – na okres 5 lat 

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 habilitowanego, 

 znaczny dorobek naukowy związany z akustyką mowy, przetwarzaniem sygnałów wibroakustycznych, 
zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w diagnostyce technicznej i medycznej (publikacje z listy 

filadelfijskiej, recenzja pracy doktorskiej, recenzja monografii), 

 dorobek w zakresie kształcenia kadry naukowej (otwarty przewód doktorski), 

 doświadczenie w zakresie prowadzenia i organizacji zajęć dydaktycznych,  

 umiejętność kierowania zespołami badawczymi (co najmniej dwa projekty prowadzone jako 
kierownik), 

 kandydat powinien spełniać wymagania stawiane przez Senacką Komisję ds. Pracowniczych. 

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) życiorys, 

3) kwestionariusz osobowy, 
4) dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, 
5) autoreferat o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, 
6) wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej oraz zawodowym doświadczeniu w tym po 

uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, 
7) recenzję dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. 

 

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 Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej  

i Robotyki AGH (30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. D-1, II p., pok. 201, tel. 12 617-30-64) 
w terminie do dnia: 

12 czerwca 2014 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 

15 września 2014 roku 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 


