
HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego Dr inż. Janusza 
Wróbla 

31.05.2016 Dr n. med. inż. Janusz Wróbel złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie 
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, ze wskazaniem Rady Naukowej IBiIB PAN 
jako jednostki do przeprowadzenia tego postępowania. 

16.06.2016 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Naukowej IBiIB PAN 
załączając wniosek Habilitanta wraz z dokumentacją, z prośbą o podjęcie uchwał w 
sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie 
wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej. 

26.09.2016 Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej RN IBiIB PAN przedstawiła protokół, w którym 
zarekomendowała Radzie Naukowej IBiIB PAN podjęcie uchwały, wyrażającej zgodę na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra inż. Janusza Wróbla oraz uchwały, 
zawierającej propozycję trzech członków komisji w osobach: 
1. Prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kałużyńskego z Wydziału Mechatroniki Politechniki 
Warszawskiej lub Prof. dr hab. inż. Andrzeja Nowickiego z Instytutu Podstawowych 
Problemów Techniki PAN jako recenzenta, 
2. Dr hab. Tiazę Bem z IBiIB PAN jako sekretarza, 
3. Prof. dr hab. inż. Romana Maniewskiego z IBiIB PAN jako członka Komisji 
Habilitacyjnej. 

11.10.2016 Rada Naukowa IBiIB PAN podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie wyznaczenia 
trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach: 
1. Prof. dr hab. inż. Andrzeja Nowickiego z IPPT PAN jako recenzenta, 
2. Dr hab. Tiazę Bem z IBiIB PAN jako sekretarza, 
3. Prof. dr. hab. inż. Romana Maniewskiego z IBiIB PAN jako członka Komisji 
Habilitacyjnej. 

4.11.2016 
 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 3.06.2016 wszczęła 
postępowanie habilitacyjne dra inż. Janusza Wróbla i w dniu 4.11.2017 powołała 
Komisję Habilitacyjną w składzie: 
1. Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski               przewodniczący 
2. Dr hab. Tiaza Bem                                                 sekretarz 
3. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński               recenzent 
4. Prof. dr hab. Jerzy Moczko                                  recenzent 
5. Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki                      recenzent 
6. Dr hab. inż. Krzysztof Opieliński                         członek komisji 
7. Prof. dr hab. inż. Roman Maniewski                  członek komisji 
 

9.12.2016  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że zmieniła swoje postanowienia w 
sprawie powołania Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dra Janusza Wróbla. 
Zmiana polega na tym, że zamiast prof. Jerzego Moczko, recenzentem Komisji będzie 
prof. Krzysztof Czajkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

30.12.2016 Zastępca Dyrektora IBiIB PAN ds. naukowych, w porozumieniu z przewodniczącym, za 
pośrednictwem Sekretarza Komisji, przekazał wszystkim Członkom Komisji 
Habilitacyjnej dokumentację wniosku, w tym także do recenzentów, z prośbą o 
opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 
habilitowanego.  

27.03.2017 Sporządzenie i przekazanie wszystkich recenzji do Sekretariatu Rady Naukowej IBiIB 
PAN 



28.03.2017 Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 10 kwietnia 2017 

10.04.2017 POSIEDZENIE KOMISJI Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię 
w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Januszowi Wróblowi stopnia doktora 
habilitowanego. 

 INNE: 

30.03.2017 Wysłanie do Habilitanta zaproszenia na spotkanie z członkami Komisji Habilitacyjnej w 
celu udzielenia informacji odnośnie własnych osiągnięć naukowych, w szczególności 
wyjaśnienie wątpliwości o własnym udziale w publikacjach współautorskich z dr. hab. 
Januszem Jeżewskim. Spotkanie odbyło się tuż przed posiedzeniem komisji w dniu 10 
kwietnia 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. 

 


