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INFORMUJEMY 

 Na Wydziale Chemii  Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

z dniem 1 września 2014 roku, wprowadza się 

zmiany organizacyjne: 

-   znosi się Zakład Biochemii, 

- przekształca się Zakład Analizy Wody  

i Gruntów w Pracownię Analizy Wody  

i Gruntów. 

(Podstawa prawna: Zarządzenie nr 

301/2013/2014 Rektora UAM z dnia  

8 lipca br. w sprawie zmian organizacyjnych 

na Wydziale Chemii). 

 Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu z dniem 1 wzreśnia br. powołał 

dr. hab. Marcina Frankowskiego na 

stanowisko Kierownika Pracowni Analizy 

Wody i Gruntów. 

Serdecznie gratulujemy! 

STYPENDIA NAUKOWE 

 W gablocie Wydziału wywieszono informację 

o ogłoszeniu przez Zarząd Fundacji Polskiego 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  

im. Ignacego Łukasiewicza konkursu na 

stypendia dla studentów uczelni wyższych, 

kierunków o specjalności związanej  

z problematyką przemysłu naftowego  

i gazowniczego. 

 

 

 

DNI  STUDENTA  I  ROKU  

 NA  WYDZIALE CHEMII UAM 

/studia pierwszego i drugiego stopnia/ 

30 września 2014 roku 

 

godz. 9:00 -  Aula Uniwersytecka, ul. Henryka 

Wieniawskiego 1 – Inauguracja Uniwersytecka roku 

akademickiego 2014/2015 dla studentów I roku 
 

godz. 12:00 – Aula nowego Collegium Chemicum, 

Kampus Uniwersytecki Morasko - Inauguracja 

Wydziałowa roku akademickiego 2014/2015 
 

Program uroczystości: 

 prezentacja Wydziału Chemii UAM, 

 immatrykulacja studentów I roku pierwszego 

stopnia, 

 wykład inauguracyjny. 

Po wykładzie inauguracyjnym odbędzie się 

obowiązkowe szkolenie BHP (około godz. 13:30, sala 

2.64 i sala 2.62). Dotyczy ono również studentów 

drugiego stopnia, którzy nie odbyli szkolenia w trakcie 

pierwszego stopnia studiów.  

 

1 października 2014 roku 

 

godz. 10:00 – Aula Collegium Minus,  

ul. Wieniawskiego 1 - uroczysta Inauguracja 

Uniwersytecka roku akademickiego 2014/2015 

 

godz. 13:00 – Aula nowego Collegium 

Chemicum, Morasko - dla każdej specjalności 

studiów pierwszego stopnia odbędzie się 

spotkanie z opiekunami roku (wydawanie 

legitymacji studenckich, podpisanie ślubowania, 

wybór starosty). 

 

godz. 14:00 – sala 2.62, Collegium Chemicum, 

Morasko – dla każdej specjalności studiów 

drugiego stopnia odbędzie się spotkanie  

z opiekunami roku (wydanie legitymacji 

studenckich, podpisanie ślubowania, wybór 

starosty). 

 


