
  

depchem@amu.edu.pl  

  

INFORMUJEMY 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział 

Wdrażania Programu Operacyjnego „Kapitał 

Ludzki”, jako Instytucja Pośrednicząca dla 

Priorytetu IV POKL 2007-2013, przyznało  

(po raz trzeci) Wydziałowi Chemii UAM 

dofinansowanie projektu: 

„WARTO POCZUĆ CHEMIĘ  

– ZWIĘKSZENIE LICZBY ABSOLWENTÓW 

KIERUNKU CHEMIA NA UNIWERSYTECIE  

IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU”. 

Projekt dotyczy studentów pierwszego 

stopnia, którzy rozpoczęli studia w bieżącym 

roku akademickim. 

 Urząd Miasta Poznania ogłosił w ramach 

programu „Akademicki i naukowy Poznań” 

kolejną edycję konkursu na dofinansowanie 

wykładów otwartych i wizyt w Poznaniu 

światowej sławy naukowców.  

Wizyty powinny odbyć się w terminie  

od stycznia do czerwca 2013 roku.  

Wnioski o dofinansowanie wizyt należy 

składać w Dziale Nauki i Programów 

Krajowych UAM w wersji papierowej  

(2 egzemplarze) oraz elektronicznej na adres 

e-mailowy: justyna2@amu.edu.pl w terminie 

do dnia 26 listopada br.  

Formularz wniosku jest dostępny na stronie 

internetowej www.poznan.pl/studia  

Każdy wniosek wymaga podpisu osoby 

odpowiedzialnej za zorganizowanie przyjazdu 

gościa oraz dziekana wydziału. 

 Na tablicy ogłoszeń przed Dziekanatem 

wywieszono Komunikat Rektora UAM  

z dnia 5 listopada br. w sprawie upominku 

świątecznego w 2012 roku. 

 

 

 

 W dniu 9 listopada 2012 roku odbyło się  

zebranie wyborcze do Zarządu Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego – Oddziału 

Poznańskiego. 

Na Przewodniczącego został wybrany –  

prof. UAM dr hab. Robert Pietrzak. 

Członkami Zarządu zostali: 

▪ dr inż. Sławomir Borysiak, 

▪ dr hab. Bogdan Czajka, 

▪ dr Zbigniew Hnatejko, 

▪ dr hab. Karol Kacprzak, 

▪ dr hab. Marcin Kwit, 

▪ dr Anna Przybył. 

Nowym Władzom życzymy wielu sukcesów! 

 W Dziekanacie dostępna jest informacja na 

temat programu Amgen Scholars, który 

umożliwia studentom zdobycie praktycznego 

doświadczenia naukowego na jednej z niżej 

wymienionych najlepszych europejskich 

uczelni wyższych: Uniwersytet Cambridge  

w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Ludwika 

Maximiliana w Niemczech, Instytut 

Karolińska w Szwecji.  

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które 

nie uzyskały jeszcze tytułu licencjata.  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 lutego 

2013 roku. 

 

SPRAWY BIBLIOTEKI WYDZIAŁU CHEMII 

 Firma ABE-IPS oraz Biblioteka Wydziału 

Chemii UAM zapraszają na wystawę książek 

naukowych organizowaną w dniach  

22 - 23 listopada 2012 roku, w godzinach 

10:00 – 15:00, w holu nowego Collegium 

Chemicum przy ul. Umultowskiej 89b 

(poziom 0 – przed Aulą). 

Zachęcam do odwiedzenia ekspozycji! 

 Życzę udanych zakupów! 

Dziekan 

mailto:justyna2@amu.edu.pl
http://www.poznan.pl/studia

