
KOMUNIKAT NR 13/2007 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie 

z dnia 31 stycznia 2007 r. 
 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie ogłasza 
konkurs na stanowisko 
• profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE TELEKOMUNIKACJI 
Kandydaci powinni spełnia� warunki okre�lone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wy�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó�n. zm.). Warunki pracy i płacy według obowi�zuj�cej Ustawy. 
Wymagania dodatkowe: 
♦ stopie� naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja, 
♦ specjalizacja w dziedzinie: radiokomunikacja i sieci bezprzewodowe, 
♦ istotny dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, zwłaszcza o zasi�gu mi�dzynarodowym oraz 

działalno�� naukowa (sta�e i współpraca mi�dzynarodowa, udział w projektach badawczych), 
♦ do�wiadczenie w pracy dydaktycznej i kierowaniu zespołami naukowymi, 
♦ biegła znajomo�� j�zyka angielskiego i ewentualnie innych j�zyków. 
Kandydatem mo�e zosta� osoba, która spełnia nast�puj�ce wymogi okre�lone w Ustawie prawo 
o szkolnictwie wy�szym: 

- posiada kwalifikacje okre�lone w Ustawie, 
- ma pełn� zdolno�� do czynno�ci prawnych, 
- nie została ukarana prawomocnym wyrokiem s�dowym za przest�pstwo umy�lne, 
- korzysta w pełni z praw publicznych. 

Przyst�puj�c do konkursu nale�y dostarczy�: 
1) podanie, 
2) �yciorys, 
3) kwestionariusz osobowy, 
4) odpisy aktów nadania stopnia doktora habilitowanego, dyplomów oraz innych �wiadectw 

potwierdzaj�cych posiadane kwalifikacje, 
5) krótki autoreferat kandydata zawieraj�cy dane o przebiegu pracy zawodowej i syntetyczne dane 

o dorobku (zestawienia liczbowe, główne obszary działalno�ci i zainteresowa�, itp.), 
6) wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: ksi��ki, artykuły, referaty, opublikowane w materiałach 

konferencyjnych, itp., wykaz opracowa� badawczych zastosowanych w praktyce, patenty, 
itp.), dydaktycznego (wykaz prowadzonych zaj��, magistranci, skrypty, studia podyplomowe, itp.) 
i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszło�ci i obecnie, w uczelni lub poza uczelni�, itp.) 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem okresu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
Wy�ej wymieniony dorobek zostanie oceniony przez jednego recenzenta, 

7) inne dane dotycz�ce działalno�ci zawodowej kandydata: członkostwo w organizacjach 
mi�dzynarodowych, opracowane recenzje, udział w komitetach programowych i organizacyjnych. 

 

Dokumenty nale�y zło�y� w Sekretariacie Biura Dziekana Wydziału EAIiE AGH (30 -059 Kraków, 
al. Mickiewicza 30, paw. B-1, pok. 26) w terminie do dnia 

16 lutego 2007 r. 
Rozstrzygni�cie konkursu nast�pi w terminie do 

3 miesi�cy 

Rektor 

prof. dr hab. in�. Antoni Tajdu� 


