
  

depchem@amu.edu.pl  

  

INFORMUJEMY 

 Uprzejmie proszę pracowników Wydziału 

„mieszkających” już na Morasku w nowym 

Collegium Chemicum o zwrot plastikowych 

pojemników, które służyły do przeprowadzki. 

Około 150 sztuk pojemników nie zostało 

oddanych właścicielowi. 

Ponadto, ponownie proszę o zwrot kart 

parkingowych dotyczących terenu Collegium 

Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6. Karty te 

będą mogły być wykorzystane przez 

pracowników innych jednostek naszej Uczelni 

korzystających z pomieszczeń opuszczonych 

przez naszych pracowników. 

W dniach 14-21 października br. gościliśmy 

na Wydziale grupę uczniów wraz  

z nauczycielami chemii z Litwy, Ukrainy  

i Cieszyna Czeskiego w ramach programu 

Wschód-Zachód łączy nas Polska (działanie 

finansowane przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych w ramach konkursu 

„Współpraca z Polonią i Polakami za 

Granicą” dedykowane jest młodzieży 

polskiego pochodzenia posiedającej Kartę 

Polaka, a mieszkającej na tzw. wschodnich 

rubieżach). Warto dodać, że jesteśmy jedyną 

Uczelnią (i Wydziałem) w Polsce 

uczestnicząca w tym programie. Dziękuję 

wszystkim zaangażowanym w realizację tego 

projektu. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że termin 

listopadowego posiedzenia Rady Wydziału 

Chemii UAM został przesunięty na dzień  

23 listopada br. 

Dziekan 

 

 

 

 Biuro Organizacji Konferencji MultiBOK 

działające w Fundacji Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

specjalizuje się w organizacji konferencji, 

seminariów, zjazdów itp. Zaintersowanych 

odsyłamy na stronę: www.multibok.pl  

 W Dziekanacie można zapoznać się  

z materiałami na temat ogłoszonego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

wspólnie z Izraelskim Centrum Badań  

i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD 

konkursu na projekty badawczo-rozwojowe, 

ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych 

produktów oraz rozwiązań technologicznych 

mających realne perspektywy zastosowań 

komercyjnych.  

Termin zakończenia naboru wspólnych 

wniosków upływa 15 stycznia 2013 roku. 

 Informujemy, że pod adresem: 

http://pracownicy.amu.edu.pl/content-

p/wczasy-w-orodkach-wypoczynkowych-uam 

dostępny jest komunikat dotyczący wczasów 

„Boże Narodzenie 2012 i Nowy Rok 2013” 

oraz „Ferie 2013” w ośrodkach 

wypoczynkowych naszego Uniwersytetu. 

Termin składania wniosków na wczasy „Boże 

Narodzenie…” upływa 12 listopada br., a na 

ferie zimowe – 10 grudnia br. 

 Przypominamy, że do dnia 10 listopada br. 

trwa III edycja konkursu fotograficznego 

„UAM moją Uczelnią”. Regulamin oraz 

formularz zgłoszeniowy są dostępne  

na stronie Uniwersytetu na Portalu Studenta 

oraz w Dziekanacie Wydziału Chemii UAM. 

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 

Fundacja UAM. 
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