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DNI  STUDENTA  I  ROKU  

 NA  WYDZIALE CHEMII UAM 
 

/studia pierwszego stopienia/ 

28 września 2012 roku 

 
godz. 11:00 – Aula Collegium Chemicum Novum Kampus 

Uniwersytecki Morasko - Inauguracja Wydziałowa.  

Program uroczystości: 

 prezentacja Wydziału Chemii UAM, 

 immatrykulacja studentów I roku, 

 wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Karol Kacprzak. 

Po wykładzie inauguracyjnym (około godz. 12:30) odbędzie 

się obowiązkowe szkolenie BHP. 

 

1 października 2012 roku 

 
godz. 9:00 – Aula Collegium Minus,  

ul. Wieniawskiego 1 - uroczysta Inauguracja Uniwersytecka. 

 

godz. 12:00 - Aula Collegium Chemicum Novum, Morasko - 

dla każdej specjalności studiów pierwszego stopnia odbędzie 

się: 

 krótki test z języka angielskiego, którego celem jest 

ustalenie podziału na grupy dziekańskie, 

 spotkanie z opiekunami roku. 

 

Zapisy na zajęcia organizowane przez Studium Wychowania 

Fizycznego odbywają się drogą elektroniczną. 

 

/studia drugiego stopienia/ 

1 października 2012 roku 

godz. 18:00 – 18:30 - Aula Collegium Chemicum Novum, 

Morasko - spotkanie z Władzami Wydziału i opiekunami 

roku. 

 

godz. 18:30 – 19:30  - Aula Collegium Chemicum Novum, 

Morasko - test kwalifikacyjny z chemii.  

 

UWAGA! 

obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego 

roku II stopnia, którzy zostali przyjęci na studia  

z kierunków nie chemicznych i nie mają zaliczenia  

z obowiązkowych szkoleń BHP (na I stopniu nauczania) 

szkolenie odbędzie się 28 września br., o godzinie 12:30 

(Aula Collegium Chemicum Novum, Morasko ) - razem  

ze studentami I stopnia. 

 

 

STYPENDIA NAUKOWE 

 Informujemy, że w związku z realizacją 

projektu „Nowoczesny Uniwersytet – 

kompleksowy program wsparcia dla 

doktorantów i kadry dydaktycznej 

Uniwersytetu Warszawskiego” została 

otwarta V edycja konkursu na stypendia  

dla profesorów wizytujących. Termin 

składania wniosków – do 31 grudnia br. 

Dokumentacja konkursowa, regulamin 

przyznawania stypendiów oraz wnioski  

o przyznanie stypendium dostępne są na 

stronie projektu: www.nuw.uw.edu.pl  

SYMPOZJA I KONFERENCJE  

 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii 

Nauk w Warszawie zaprasza na konferencję 

Advanced Infrared and Raman Spectroscopy 

(AIRS), która odbędzie się w dniach  

16 - 18 listopada br. w Łochowie.  

Szczegółowe informacje na stronach: 
http://www.ichf.edu.pl/noblese/conferences.html 

lub http://airs2012.pl/  

SPRAWY BIBLIOTEKI WYDZIAŁU CHEMII 

 Biblioteka Wydziału Chemii UAM czynna 

będzie od dnia 25 września br. do godziny 

15:00; natomiast od dnia 1 października br.  

- od poniedziałku do czwartku w godzinach 

9:00 – 18:00, w piątki w godzinach  

9:00 – 15:00. 

 Zapraszamy do Biblioteki celem aktywacji 

kont/kart bibliotecznych na rok akademicki 

2012/2013. Od dnia 30 października br. 

nieprzedłużenie kont wiązać się będzie  

z brakiem dostępu również do zasobów 

elektronicznych, np. czasopism, baz. 

http://www.nuw.uw.edu.pl/
http://www.ichf.edu.pl/noblese/conferences.html
http://airs2012.pl/

