
Ha rm onog ram przebieg u postgpowan ia ha bi I itacyj nego

Pana dr in2. Jana Antoniego RUBINA

18.04.2019 r. - skierowanie wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytul6w
Naukowych o wszczQcie postqpowania habilitacyjnego pzez Pana dr inz. Jana
Antoniego RUBINA.

19.04.2019 r. - wszczqcie przez Centraln4 Komisjq ds. Stopni i Tytulow Naukowych
postqpowania Pana dr inz. Jana Antoniego RUBINA.

15.05.201 9 r. - vyystosowanie pzez Centraln4 Komisjq ds. Stopni i Tytul6w
Naukowych pisma do Dziekana Wydzialu Budownictwa w sprawie przeprowadzenia
pzez Politechnikq Sl4skE postqpowania habilitacyjnego Pana dr inz. Jana Antoniego
RUBINA w dziedzinie Nauk Technicznych, w Dyscyplinie Budownictwo oraz
wyznaczenia tzech czlonk6w Komisji Habilitacyjnej.

05.06.2019 r. - podjqcie pzez Radq Wydzialu Budownictwa uchwal w sprawie
wyra2enia zgody na pzeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego Pana dr in2. Jana
Antoniego RUBINA oraz wyznaczeniu trzech czlonk6w Komisji Habilitacyjnej.

10.06.2019 r. - przeslanie uchwal Rady Wydzialu Budownictwa do Centralnej Komisji
ds. Stopni iTytul6w Naukowych.

8.11.2019 r. - Powolanie Komisji Habilitacyjnq przez Centralnq Komisjq ds. Stopni
iTytut6w Naukowych.

3.12.2019 r. - Powiadomienie pzez Przewodniczqcego Rady Dyscypliny w imieniu
Centralnej Komisji ds. Stopni iTytul6w Naukowych os6b powolanych w sklad Komisji
Habilitacyjnej oraz pzekazanie dokumentacji Kandydata.

'17.01.2020 r. - Data wplyniqcia recenzji spozqdzonej pzez Pana prof. dr hab. inz
Jezego WAWRZENCZYKA.

31.0'1.2020 r. - Data wplyniqcia recenzji sporzqdzonej pzez Pani prof. dr hab. in2
Stefanii GRZESZCZYK.

22.02.2020 r. - Data wplyniqcia recenzji spoz4dzonej pzez Pana dr hab. in2. Piotra
WOYCI ECHOWSKI EGO, prof. PW.

7.05.2020 r. - Podjqcie pzez Komisjq HabilitacyjnE uchwaly w sprawie odmowy
nadania Panu dr inz. Janowi Antoniemu RUBlNowl stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inZynieryjno-technicznych, w dyscyplinie in2ynieria tqdowa
itransport.

10.09.2020 r. - Podjqcie uchwaly przez Radq Dyscypliny ln2ynieria L4dowa
i rransport Politechniki Slaskiej w sprawie odmowy nadania panu dr inz. Janowi
Antoniemu RUBlNowl stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
i n Zyn ie ryj n o-tech n iczn ych, w dyscyplinie i n2yn i eri a I qdowa i tran sporl.
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