
KOMUNIKAT NR 9/2010 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 2 lutego 2010 r. 
 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie ogłasza 
konkurs na stanowisko 

• profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE ELEKTRONIKI 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami). Warunki pracy i płacy według 
obowiązującej Ustawy. 
 
Wymagania dodatkowe: 

• stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie elektronika, 
• specjalizacja w dziedzinie: mikroelektronika, układy i systemy elektroniczne, 
• istotny dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, zwłaszcza zasięgu 

międzynarodowym oraz działalność naukowa (staŜe i współpraca międzynarodowa, udział 
w projektach badawczych), 

• doświadczenie w pracy dydaktycznej i kierowaniu zespołami naukowymi, 
• biegła znajomość języka angielskiego i ewentualnie innych języków, 

 
Kandydatem moŜe zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym: 

- 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 naleŜy dostarczyć: 

1. podanie, 
2. Ŝyciorys, 
3. kwestionariusz osobowy, 
4. odpisy aktów nadania stopnia doktora habilitowanego, dyplomów oraz innych świadectw 

potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
5. krótki autoreferat kandydata zawierający dane o przebiegu pracy zawodowej i syntetyczne 

dane o dorobku (zestawienia liczbowe, główne obszary działalności, zainteresowań, itp.). 
6. wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: ksiąŜki, artykuły, referaty 

opublikowane w materiałach konferencyjnych, itp.; wykaz opracowań badawczych 
zastosowanych w praktyce, patenty, itp.), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zajęć, 
magistranci, skrypty, studia podyplomowe, itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji 
w przeszłości i obecnie, w uczelni lub poza uczelnią, itp.) ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. WyŜej wymieniony dorobek 
zostanie oceniony przez jednego recenzenta, 

7. inne dane dotyczące działalności zawodowej kandydata: członkostwo w organizacjach 
międzynarodowych, opracowane recenzje, udział w komitetach programowych 
i organizacyjnych. 

 
Wymagane dokumenty naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Biura Dziekana WEAIiE AGH, 30-059 Kraków, 
Al. Mickiewicza 30, paw. B-1, pok. 24 w terminie do dnia 

20 lutego 2010 roku 
Termin rozstrzygnięcia konkursu 

do 5 miesięcy od ogłoszenia konkursu 
 

 
R E K T O R  

 
 

prof. dr hab. inŜ. Antoni Tajduś 


