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 19. października br. Profesor Bronisław 

Marciniak, odebrał z rąk prof. Andrzeja Le-

sickiego, Rektora UAM medal Homini Vere 

Academico.  Medal ten przyznawany jest od 

2013 roku za imponujący dorobek naukowy 

i dydaktyczny osobie „spełniającej wszelkie 

kryteria, które można stawiać człowiekowi 

prawdziwie akademickiemu”.  Podczas uro-

czystości wręczania medalu JM Rektor UAM 

prof. Andrzej Lesicki podkreślił ogromną ak-

tywność prof. Marciniaka na polu naukowym, 

dydaktycznym oraz organizacyjnym, która 

zawsze zmierzała do tego, aby przynieść 

splendor naszej Almae Matris, dodając iż od-

znaczenie to jest też wyrazem uznania za 

ofiarną i wieloletnią pracę na rzecz uniwersy-

tetu.  

Panu Profesorowi gratulujemy  

wyróżnienia i życzymy wielu jeszcze 

owocnych lat pracy. 

 Profesor Marek Kręglewski - Prezydent 

Grupy Uniwersytetów Compostela, odebrał 

w Santiago de Compostela nagrodę Camino 

de Santiago, Drogi św. Jakuba, przyznawaną 

corocznie przez rząd Galicji, prowincji Hisz-

panii. Grupa została uhonorowana za promo-

cję Drogi św. Jakuba wśród uniwersytetów. 

Przypomnijmy, iż Droga św. Jakuba została 

uznana za pierwszy Europejski Szlak Kultu-

rowy, a jego historia sięga 812 roku, kiedy to 

znalezione zostały relikwie św. Jakuba Apo-

stoła, znajdujące się dziś w katedrze w San-

tiago de Compostela. Co warto dodać, szlak 

ten w 1993 roku został wpisany na listę świa-

towego dziedzictwa kultury UNESCO. 

 

 

Panu Profesorowi gratulujemy 

 i życzymy dalszych sukcesów. 

 26. października o godzinie 10:00 rozpocznie 

się Dzień Kandydata na UAM. To pierwsze 

tego typu wydarzenie odbędzie się w budynku 

Collegium Chemicum UAM w Poznaniu. 

Wspólnie z pozostałymi wydziałami, pracow-

nicy naszej uczelni, przedstawią pełną ofertę 

studiów na UAM-ie. W programie spotkań 

z kandydatami zaplanowano liczne wykłady 

prezentacje oraz panele dyskusyjne. Nie za-

braknie też i atrakcyjnych pokazów łącznie 

z naszymi firmowymi lodami na bazie ciekłe-

go azotu. Szczegóły programu dostępne są na 

stronie www wydziału oraz w portalach spo-

łecznościowych. Przypominamy również, iż 

w tym dniu ustanowione zostały godziny 

dziekańskie – wolne od zajęć dydaktycznych. 

 

 


