
KOMUNIKAT NR 85/2012 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
z dnia 08 maja 2012 r. 

 
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 asystenta w KATEDRZE MECHANIKI I WIBROAKUSTYKI 

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: 

 tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, specjalność: wibroakustyka, 

 udokumentowany dorobek naukowy z zakresu niepewności w pomiarach wibroakustycznych, 

 świadectwo ukończenia Studium Doskonalenia Dydaktycznego, 

 doświadczenie w implementacji oraz praktycznym wykorzystaniu nieklasycznych metod statystycznych, 

 doświadczenie praktyczne w zakresie numerycznych technik obliczeniowych (Matlab), 

 doświadczenie dydaktyczne w zakresie podstaw informatyki (C, C++), inżynierii oprogramowania 

(RationalRhapsody) i mechaniki, 

 doświadczenie w realizacji projektów zleconych z przemysłu, 

 umiejętności analityczne do systematycznego rozwiązania problemów, 

 umiejętność posługiwania się programami: Matlab, Raynoise, SoundPlan, SolidWorks, Statistica, SPSS, 

CorelDrew, Surfer, Grapher, pakiet Office oraz programami typu CAD, 

 udokumentowania znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub uzupełnienie stosownego certyfikatu 

w ciągu 2 lat od początku zatrudnienia na etacie asystenta (w takim przypadku wymagany jest certyfikat 
znajomości innego języka kongresowego na poziomie B2 zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki 03/10/2010 z dnia 29.10.2010 r.), 

 umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

 zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej. 
 
Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym: 

 posiada kwalifikacje określone w Ustawie, 
 posiada zdolności do czynności prawnych, 
 nie jest ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 
 korzysta w pełni z praw publicznych. 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 

1) podanie, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpis dyplomu, 
5) opinię o dotychczasowej pracy naukowo-dydaktycznej, 
6) spis publikacji, 
7) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) Rady Europy. Znajomość języka angielskiego winna być potwierdzona 
odpowiednim certyfikatem z oceną równoważną ocenie co najmniej dobry (4,0) potwierdzonym pisemnym 
oświadczeniem wydanym przez Studium Języków Obcych AGH. Dopuszcza się uzyskanie odpowiedniego 
certyfikatu znajomości j. angielskiego w ciągu 2 lat od początku zatrudnienia na etacie asystenta pod warunkiem 
znajomości innego języka kongresowego na poziomie B2 potwierdzonego stosownym certyfikatem (Uchwała RW 
IMiR nr 03/10/2010). 

 
Dokumenty należy składać w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Inżynierii Mechnicznej i Robotyki AGH (al. 
Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. D 1, pok. 201) w terminie do dnia: 

 
06 czerwca 2012 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 
 

15 czerwca 2012 roku 
 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 


