
 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

INSTYTUCJA: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

WYDZIAŁ: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

MIASTO: Kraków 

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 

DATA OGŁOSZENIA:.............................................................. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: ............................................................................................................ 

LINK DO STRONY:  ......................................................................................................................... 

SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika, elektroenergetyka, inżynieria wysokich napięć  

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi, wymagania):  

Wymagane jest od Kandydata wykształcenie kierunkowe, obejmujące wiedzę, umiejętności i 
kompetencje wynikające z ukończenia studiów magisterskich na kierunku Elektrotechnika, na 
specjalności Elektroenergetyka, w szczególności w zakresie analizy zjawisk zachodzących w układach i 

urządzeniach elektroenergetycznych z zastosowaniem programów komputerowych ATP-EMTP, MATLAB i 
COMSOL; wiedza i doświadczenie zawodowe uzyskane w obszarze lub otoczeniu elektroenergetyki 
zawodowej, potwierdzone co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na stanowisku zgodnym z 
wykształceniem; teoretyczna i praktyczna znajomość problematyki systemów sterowania i nadzoru, 
automatyki zabezpieczeniowej oraz systemów komunikacyjnych stacji elektroenergetycznych. 
Oczekiwane są: zainteresowania naukowe i predyspozycje do prowadzenia prac badawczych, w tym 
badań eksperymentalnych z zakresu techniki i diagnostyki wysokonapięciowej układów izolacyjnych 
urządzeń elektrycznych oraz analiz i symulacji numerycznych z zastosowaniem programów 
komputerowych. Wymagane predyspozycje i cechy osobiste niezbędne dla efektywnego i bezkonflikto-
wego prowadzenia prac w zespole badawczym oraz zajęć dydaktycznych ze studentami. Kandydat musi 
mieć dyplom magistra inżyniera oraz być uczestnikiem studiów doktoranckich i mieć wszczęty przewód 
doktorski albo być doktorantem w szkole doktorskiej po przeprowadzonej ocenie śródokresowej 

zakończonej wynikiem pozytywnym, z zaliczonymi modułami przygotowującymi do pracy w charakterze 
nauczyciela akademickiego (przewidziane w programie kształcenia szkoły doktorskiej), albo ma wszczęte 
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. Udokumentowana znajomość języka angielskiego na 
poziomie nie niższym niż B2. 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie informacji 
osobowych w procesie rekrutacji; 

2. dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie co najmniej B-2; 
3. opinia pracownika naukowego (dr hab. lub prof.) o predyspozycjach do pracy naukowo-badawczej i 

dydaktycznej; 
4. informacje o dotychczasowej działalności naukowej i zawodowej; 
5. odpis dyplomów i innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje; 
6. ewentualne referencje lub świadectwa pracy od poprzednich pracodawców. 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

w formie elektronicznej na adres  kee@agh.edu.pl  

AGH ma stanowić podstawowego miejsca pracy Kandydata. 
 
Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające 
z przepisów prawa ( tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez 
Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak 
zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje, prosimy o wypełnienie 
i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik 
do komunikatu.  
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. 
stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 

mailto:kee@agh.edu.pl


 

 

30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się 
zapoznać na stronie internetowej AGH w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.agh.edu.pl/RODO). 
 
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 
Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zapewnieniem zatrudnienia kandydata. Stanowi wyłącznie 
rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. 

 

Kraków, dnia.................. 

 

................................................ 

           imię i nazwisko 

................................................ 
        adres zamieszkania 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(rekrutacja – pracownik) 

 

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych innych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a zawartych w moim CV oraz innych dokumentach 

aplikacyjnych, w tym w zakresie przetwarzania mojego wizerunku - w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 

asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.  

 

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem 

poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności. Zostałem również 

poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w 

Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i 

możliwości ich poprawiania.  

 
 

 

...................................... 

Data i podpis kandydata 

 

http://www.agh.edu.pl/RODO

