
DZIEKAN 
WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI  

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

 
ogłasza 

 
KONKURS 

na objęcie z dniem 1 października 2017 roku stanowiska  
adiunkta z habilitacją  Politechniki Krakowskiej  

 
na WYDZIALE FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI  

w Instytucie Informatyki 
 
w dyscyplinie: INFORMATYKA, 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz.1365 z dnia 30 sierpnia 2005 roku), 
z późn. zmianami zwłaszcza wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 roku 
(Dz. U. nr 84, poz. 455) tzn. posiadają: 

 Wykształcenie: stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
technicznych w dyscyplinie informatyka, 

 Specjalność udokumentowana dorobkiem naukowym: metody sztucznej inteligencji, 
sieci komputerowe, chmury i gridy obliczeniowe, data mining, metody inteligencji 
obliczeniowej, zagadnienia bezpieczeństwa sieci komputerowych 

 Doświadczenie dydaktyczne związane z nauczaniem przedmiotów informatycznych, 

 Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami i referatami prezentowanymi na 
konferencjach krajowych i zagranicznych, 

 Wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy 
i zobowiązanie oświadczeniem o zaliczeniu publikacji do dorobku PK 

 Wyrażenie zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dydaktycznego I i II stopnia 
dla kierunku informatyka. 

 Dodatkowy atut: doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych, 
predyspozycje do pracy na stanowiskach kierowniczych, doświadczenie 
w kierowaniu zespołem badawczym 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 
 
Ponadto spełniają warunki Statutu PK z 2016 roku. 
 
Kandydaci powinni złożyć w: 
Dziekanacie Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki  
ul. Podchorążych 1, Kraków, tel./fax (012) 638-07-28 
w terminie do dnia 05 maja 2017 roku następujące dokumenty: 

1. Podanie, 
2. Życiorys, 
3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, 
4. Autoreferat, 
5. Wykaz dorobku naukowego, 
6. Informację o kształceniu kadry naukowej. 

 

Konkurs na Wydziale zostanie zamknięty do dnia 19 maja 2017 roku. 
Ostateczna decyzja JM Rektora zostanie podjęta do dnia 31 maja 2017 roku.  
 



Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK zastrzega sobie możliwość kontaktu 
jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji 
w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 


