INFORMUJEMY
 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii
Nauk rozstrzygnął konkurs na najlepsze prace
licencjackie i inżynierskie wykonane w 2011
roku.
Laureantem konkursu i zdobywcą Złotego
Medalu Chemii jest lic. Marcin Runowski,
który wykonał projekt licencjacki pt. Synteza
i charakterystyka fotofizyczna hybrydowych
nanoluminoforów domieszkowanych jonami
lantanowców, w oparciu o struktury
typu rdzeń/powłoka” (opiekun naukowy –
prof. dr hab. Stefan Lis).
Komisja konkursowa przyznała również
wyróżnienia. Z naszego Wydziału otrzymał je
lic. Jędrzej Marciniak za projekt pt. „ Synteza
i właściwości biologiczne fluorowanych
analogów nukleozydów” (opiekun naukowy –
prof. dr hab. Henryk Koroniak).
Serdecznie gratulujemy!
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu reprezentowany przez Prorektora
prof. dr. hab. Zbigniewa Pilarczyka oraz:
-XVI
Liceum
Ogólnokształcacego
im. Charles’a de Gaulle’a w Poznaniu
reprezentowane
przez
Dyrektora
mgr. Andrzeja Karasia,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Jarocinie reprezentowane przez
Dyrektora mgr. inż. Tadeusza Ulatowskiego
zawarły porozumienie w sprawie objęcia
przez Wydział Chemii UAM patronatu
nad jedną klasą
o profilu biologicznochemicznym w każdej z wyżej wymienionych
szkół. Porozumienie zostało zawarte na czas
określony, tj. do dnia 30 czerwca 2012 roku,
z możliwością odnawiania na kolejne lata.
Pełne
teksty
porozumień
dostępne
są do wglądu w Dziekanacie.

 Zapraszamy na wydziałowe seminarium
doktoranckie, które odbędzie się w piątek 9 grudnia br., o godz. 12:00, w Sali Posiedzeń
Wydziału Chemii UAM.
Prezentację przedstawi mgr Joanna Kosman
„NOWE UKŁADY BIOANALITYCZNE BAZUJĄCE
NA DNA-ZYMACH O AKTYWNOŚCI
PEROKSYDAZOWEJ”.

STYPENDIA NAUKOWE
 W gablocie Wydziału wywieszono informacje
na temat programu Amgen Scholars –
studenckiego programu naukowo-badawczego
z zakresu nauk ścisłych i biotechnologii, który
umożliwia studentom zdobycie praktycznego
doświadczenia naukowego na jednej z niżej
wymienionych uczelni:
-Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania;
-Uniwerystet Ludwika Maximiliana w
Monachium, Niemcy;
-Instytut Karolińska, Szwecja.
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które
nie uzyskały jeszcze tytułu licencjata.
Więcej informacji na stronie internetowej:
ASP-enquiries@biomed.cam.ac.uk. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa w miesiącu lutym
2012 roku.

SYMPOZJA I KONFERENCJE
 W gablocie Wydziału wywieszono komunikat
o V Krajowym Sympozjum:
„NATURALNE I SYNTETYCZNE PRODUKTY
ZAPACHOWE I KOSMETYCZNE”,
które odbędzie się w dniach 27-29 czerwca
2012 roku w Łodzi. Szczegółowe informacje
oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne
na
stronie
internetowej
Sympozjum
http://lcazb.p.lodz.pl/nspzk

depchem@amu.edu.pl

