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Z głębokim żalem żegnamy
zmarłego w dniu 20 czerwca 2011 roku
dr. ADAMA ŁUKASZEWICZA
zatrudnionego na stanowisku specjalisty
w Centrum Badawczym Ultraszybkiej Spektroskopii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Żonie i Rodzinie Zmarłego
wyrazy współczucia
składają
pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału

INFORMUJEMY
Przypominamy, że w gablocie Wydziału oraz
na stronie domowej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza
w
Portalu
Studenta
zamieszczono Zarządzenie Nr 228/2010/2011
Rektora UAM z dnia 11 marca br. w sprawie
organizacji roku akademickiego 2011/2012,
w którym zajęcia dydaktyczne rozpoczną się
26 września br.
Informujemy,
że
Kapituły
Nagrody
Artystycznej Miasta Poznania i Nagrody
Naukowej
Miasta
Poznania
wyłoniły
tegorocznych laureatów i stypendystów.
Z naszego Wydziału stypendia dla młodych
środowiska
badaczy
z
poznańskiego
naukowego otrzymają:
- 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
przeciwbakteryjnej
ich
aktywności
i przeciwgrzybicznej.

Informujemy, że Wydziałowa Komisja do
oceny prac podczas sesji posterowej na
naszym Wydziale w roku akademickim
2010/2011 wybrała najlepszy plakat w każdej
z sesji. Są to prace niżej wymienionych
studentów:
- Marty Szewczyk (kierownik pracy –
prof. dr hab. Henryk Koroniak),
- Mariusza Węcławiaka (kierownik pracy –
prof. dr hab. Stefan Lis),
- Anny Owczarczak (kierownik pracy –
prof. dr hab. Grzegorz Schroeder),
- Michała Kaźmierczaka (kierownik pracy –
prof. dr hab. Andrzej Katrusiak),
- Małgorzaty Łukarskiej (kierownik pracy –
prof. dr hab. Stanisław Kowalak).
Wszystkim wyżej wymienionym
serdecznie gratulujemy!

Uniwersytet
Warszawski
rozpoczyna
na
studia
podyplomowe
rekrutację
„Ochrona własności intelektualnej” na rok
akademicki 2011/2012. Termin zgłoszeń
upływa 23 września br. Dodatkowe
informacje dostępne są w Dziekanacie
Wydziału Chemii UAM.

STYPENDIA NAUKOWE
W
gablocie
Wydziału
wywieszono
informacje:
- na temat programu stypendialnego Fundacji
Canon. Formularz zgłoszeniowy dostępny
jest
na
stronie
internetowej:
www.canonfoundation.org/download.html
Termin
składania
aplikacji
upływa
15 września br.,
- o 3rd International Environmental Congress
pt. „ Ecology and life protection of industrial
– transport complexes”, który odbędzie się
w dniach 21-25 września br. w Togliatti
i Samarze, Rosja.
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