
 

 

    Rb-D.1102-105/22 

KOMUNIKAT NR 105/2022 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 z dnia 17 listopada 2022 r. 

 

Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

• asystenta badawczego w INSTYTUCIE ELEKTRONIKI (1/2 etatu) 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 

poz. 574 z późn. zm., dalej jako Ustawa). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. 

 

Wymagania: 

▪ ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Akustyczna, Elektronika, Telekomunikacja, Informatyka lub pokrewnym, 

▪ uzyskana pozytywna ocena śródokresowa w Szkole Doktorskiej lub otwarty przewód doktorski lub uzyskany stopień naukowy 

doktora w Dyscyplinie Naukowej Automatyka, Elektrotechnika i Elektronika, Informatyka Techniczna  

i Telekomunikacja lub pokrewnej, 

▪ brak aktualnego lub wcześniejszego zatrudnienia kandydata w Akademii Górniczo-Hutniczej, 

▪ nieukończony 35 rok życia, 

▪ udokumentowany dorobek naukowo-badawczy w tematyce interfejsach głosowych oraz poprawiania jakości sygnałów mowy, tj. 

usuwania szumu, usuwania pogłosu pomieszczenia, separacji sygnałów audio lub mowy, itp., 

▪ co najmniej dwie publikacje na kluczowych konferencjach poświęconych przetwarzaniu sygnałów mowy takich jak INTERSPEECH, 

IEEE ICASSP, EUSIPCO, IEEE MMSP, IEEE SAM, IEEE WASPAA, IWAENC, 

▪ znajomość zagadnień stochastycznego przetwarzania sygnałów audio i mowy jak również uczenia maszynowego, dodatkowym 

atutem będzie znajomość zagadnień poprawy jakości sygnałów mowy oraz algorytmów na potrzeby komunikacji głosowej, 

▪ doświadczenie implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów (Python, C/C++ i/lub Matlab), 

▪ doświadczenie w pracy naukowej zdobyte w projektach badawczych (NCN, FNP, NCBiR lub międzynarodowych), 

▪ umiejętność pracy w zespole, 

▪ zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej, 

▪ mile widziane doświadczenie dydaktyczne w tematyce przetwarzania sygnałów, 

▪ znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, 

▪ bardzo dobra znajomość języka polskiego, 

▪ wzorowa postawa etyczna (zgodna z www.agh.edu.pl-Dokumenty-„Kodeks Etyczny”). 

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie: 

▪ 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 należy dostarczyć: 
1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 

2. dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie co najmniej B-2,  

3. wykaz publikacji, 

4. zaświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności lub współdziałalności gospodarczej, 

5. uwierzytelnioną kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

6. dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnej oceny śródokresowej, otwarcie przewodu doktorskiego lub uzyskanie stopnia 

naukowego doktora. 

Przewidujemy zatrudnienie na czas określony, z maksymalnym okresem zatrudnienia 33 m-ce. 

 

AGH nie 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 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. 

 

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: katel@agh.edu.pl lub w sekretariacie Instytutu Elektroniki AGH, bud.  

C-3, IV p., pok. 416, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków w terminie do dnia:  

 

20 grudnia 2022 roku  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

21 grudnia 2022 roku 
           R E K T O R  

 

 

 

 

     prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 

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

 
 

 
 


