
KOMUNIKAT NR 71/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

 

Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie ogłasza konkurs na 

stanowisko 

 asystenta w KATEDRZE INFORMATYKI STOSOWANEJ I FIZYKI KOMPUTEROWEJ 

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 magistra fizyki technicznej lub informatyki stosowanej, 

 umiejętność zarządzania/administrowania systemami Linux, systemami opartymi na 

dystrybucji Centos, RHEL, Scientific Linux CERN, GNU Debian, 

 potwierdzona umiejętność wdrażania systemów wirtualnych w technologiach Hyper-V firmy 

Microsoft i KVM-QEMU, 

 umiejętność realizacji rozproszonych systemów do zarządzania i odtwarzania systemów 

operacyjnych wdrażanych w heterogenicznych środowiskach pracowni komputerowych. 

Doświadczenie w zakresie utrzymania infrastruktury hardware/software powyżej 100 stacji 

roboczych, znajomość zagadnień zasilania awaryjnego, 

 znajomość podstaw zarządzania, konfiguracji i utrzymania sieci komputerowych opartych 

na routerach Cisco, doświadczenie w zarządzaniu sieciami Ethernet 10Gb/s, 

 doświadczenie i umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu: elektroniki 

i informatyki stosowanej, 

 znajomość języka angielskiego (dyplom B2 lub równorzędny), 

 ukończenie odpowiedniego szkolenia pedagogicznego. 

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 

1) podanie, 

2) życiorys, 

3) kwestionariusz osobowy, 

4) odpis dyplomów stwierdzających uzyskanie stopni naukowych, 

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, 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. 

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 

(30-059 Kraków, ul. Reymonta 19, III p., pok. 327) w terminie do dnia: 

 

25 maja 2012 roku 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

 

30 września 2012 roku 

 

 

R E K T O R  

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


