KOMUNIKAT NR 161/2013
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 31 października 2013 r.
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
 asystenta w KATEDRZE INFORMATYKI STOSOWANEJ
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:
 ukończone studia I i II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana (preferowane) lub Informatyka,
 predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, istotne i potwierdzone doświadczenie w pracy
organizacyjnej,
 dobra znajomość i przygotowanie w zakresie sieci komputerowych, baz danych, technologii
webowych i mobilnych i systemów operacyjnych (w tym uniksowych),
 umiejętności programistyczne potwierdzone praktyką zawodową,
 potwierdzone kompetencje w zakresie inżynierii oprogramowania i technologii semantycznych,
 potwierdzona współpraca przy projekcie badawczym na uczelni wyższej,
 współautorstwo publikacji naukowej,
 znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 szerokie horyzonty i zainteresowania naukowe, mile widziany drugi fakultet spoza obszaru
technicznego,
 preferowane będą osoby ze stopniem naukowym doktora w dyscyplinie informatyka lub z otwartym
przewodem doktorskim.
Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
1) podanie,
2) dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia na Kierunku Informatyka lub Informatyka Stosowana,
3) CV,
4) kwestionariusz osobowy
5) opinię stwierdzającą predyspozycje kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.
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 Sekretariacie Katedry Informatyki Stosowanej Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH (30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, paw. C-2,
IV p., pok. 407) w terminie do dnia:
15 listopada 2013 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu:
27 listopada 2013 roku

R E K T O R
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

