INFORMUJEMY

 W gablocie Wydziału wywieszono:

 Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej
Bronisław Komorowski odznaczył:
em. prof. dr. hab. Stefana Paszyca
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Uroczyste wręczenie orderu odbyło się
podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Senatu
UAM w dniu 28 października br.
 Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
Polskiej Akademii Nauk informuje, że
prof. dr hab. Wiesław Wasiak został
powołany w skład Prezydium Komitetu
Chemii Analitycznej na kadencję 2011–2014.
Ponadto, z naszego Wydziału, w skład
Komitetu Chemii Analitycznej powołani
zostali prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz
i prof. dr hab. Jerzy Siepak.
 Miasto Poznań w ramach programu
„Akademicki i naukowy Poznań” od
dziesięciu lat przyznaje stypendia i nagrody
naukowe wyróżniającym się naukowcom,
którzy nie ukończyli 30. roku życia i mają
wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie.
W bieżącym roku wśród stypendystów
znaleźli się młodzi badacze z naszego
Wydziału:
- dr Marcin Podsiadło za wybitne osiągnięcia
badawcze oraz badanie słabych oddziaływań
w
kryształach
halometanów
stosując
wysokociśnieniową
dyfrakcję
monokrystaliczną,
- dr Daniel Łowicki za syntezę i badania
strukturalne
amidowych
pochodnych
antybiotyku – Monenzyny A oraz wykazanie
ich
aktywności
przeciwbakteryjnej
i przeciwgrzybicznej.
Wszystkim wyżej wymienionym
serdecznie gratulujemy!

- komunikat Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza i Międzyzwiązkowego Zespołu
do spraw rozdziału funduszu socjalnego
z dnia 2 listopada br. w sprawie upominku
świątecznego w 2011 roku,
- informację o wczasach w ośrodkach
uniwersyteckich w okresie Świąt Bożego
Narodzenia oraz ferii zimowych 2012 roku,
- pismo Centrum Badawczego ABB
w Krakowie informujące o dziewiątej edycji
Konkursu o Nagrodę ABB. Regulamin
konkursu
jest
dostępny
na
stronie
www.abb.pl/konkurs

SYMPOZJA I KONFERENCJE
 IV
Ogólnopolski
Kongres
Inżynierii
Środowiska odbędzie się w Lublinie w dniach
2-5 września 2012 roku. Bliższe informacje
dostępne są w Dziekanacie lub na stronie
internetowej http://wis.pol.lublin.pl
W
gablocie
informacje:

Wydziału

wywieszono

- o seminarium pokazującym funkcjonalność
oprogramowania naukowego SCIGRESS,
które odbędzie się w dniu 17 listopada br. na
Wydziale Chemii UAM;
- o bezpłatnym szkoleniu dla pracowników
naukowych
naszego
Uniwersytetu
pt.
„Wprowadzenie
do
zarządzania
projektami”, które odbędzie się w dniu
17 listopada br. w DS Jowita. Termin
zgłoszeń upływa 15 listopada br. Więcej
informacji oraz formularz zgłoszeniowy - na
stronie: www.preinkubator.amu.edu.pl
 - o 52nd Sanibel Symposium, które odbędzie
się w dniach 19 – 24 lutego 2012 roku.

depchem@amu.edu.pl

