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INFORMUJEMY 

 W dniu 11 czerwca 2017 roku (niedziela), 

o godz. 16:30 w Auli Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się 

Absolutorium.  

Serdecznie zapraszamy Promotorów 

oraz Członków Rady Wydziału Chemii 

UAM  

 Zapraszamy na wydziałowe seminarium dok-

toranckie, na którym prezentacje przedstawią:  

mgr Anna Olejnik 

„OCENA MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA DAWKI 

DEZYNFEKCYJNEJ CLO2 W SUW FILTRY”, 

mgr Maciej Zaranek 

„WIELOSKŁADNIKOWE UKŁADY 

KATALITYCZNE METATEZY ALKINÓW 

ZAWIERAJĄCE SILANOLE JAKO AKTYWATORY 

KOMPLEKSÓW MOLIBDENU(0)”, 

mgr Kacper Rajewski 

„WYSOKOCIŚNIENIOWE STRUKTURY I 

ODDZIAŁYWANIA W KRYSZTAŁACH 

HALOGENOPOCHODNYCH IMIDAZOLU I 

PIRAZOLU”, 

mgr Michał Kozanecki 
„WYZNACZANIE PARAMETRÓW 

HAMILTONIANU SPINOWEGO NA PODSTAWIE 

DANYCH EMR DLA JONÓW FE
2+

 I CR
2+

 O SPINIE 

S = 2 W FORSTERYCIE I ZWIĄZKACH 

POKREWNYCH”. 

Seminarium odbędzie się 19 czerwca 2017 r. 

o godz. 14.00, w Auli Wydziału Chemii 

UAM w Poznaniu. 

 W dniu 23 czerwca br. o godz. 12:00 w Auli 

Lubrańskiego (Collegium Minus) odbędzie 

się uroczyste odnowienie doktoratu prof. dr. 

hab. Andrzeja Korzeniowskiego, któremu 

stopień naukowy doktora nauk chemicznych 

nadała Rada Wydziału Matematyki, Fizyki 

i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu 23 czerwca 1967 roku na 

podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej 

pt. „Badania nad modyfikacją polioctanu wi-

nylu w celu zastosowania tego polimeru jako 

opatrunków w przypadku przetok przewodu 

pokarmowego” oraz po złożeniu stosownych 

egzaminów. 

 W dniu 29 czerwca br. o godz. 13:00 odbę-

dzie się uroczystość nadania prof. dr. hab. 

Gerdowi-Volkerowi Röschenthalerowi (Ja-

cobs Universität, Brema) Medalu za Zasługi 

dla UAM. W uzasadnieniu podkreślono wie-

loletnią współpracę profesora z Wydziałem 

Chemii, zainicjowaną jeszcze w latach 90. 

Owocem tej współpracy były liczne badania 

zwieńczone szeregiem publikacji naukowych. 

W laboratorium prof. Röschenthalera odbyło 

staże dziesięciu studentów i doktorantów, któ-

rych finansowanie ze środków niemieckich 

zabiegał prof. Röschenthaler. 

 Przypominamy, iż został wydany komuni-

kat  Rektora UAM i Międzyzwiązkowego Ze-

społu ds. przyznawania świadczeń z funduszu 

socjalnego z dnia 19 maja 2017 roku w spra-

wie składania wniosków i kwot przeznaczo-

nych na uzupełnienie kosztów wypoczynku 

indywidualnego na rok 2017. Komunikat jest 

dostępny na stronie internetowej UAM w Por-

talu Pracownika (lewy panel, zakładka: Ka-

dry, BHP, Sprawy Socjalne, Związki Zawo-

dowe). W nowej formie, wniosek składamy 

WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną poprzez 

formularz dostępny w systemie AMUrap: 

https://amurap.amu.edu.pl. 

WAŻNE! 

- temin składania wniosków do dnia 

14 czerwca 2017 roku, 

- termin wypłaty świadczenia dla pracowni-

ków 20 lipca 2017 roku. 

- w przypadku pytań i problemów z wypeł-

nieniem wniosku prosimy o kontakt z Dzia-

łem Socjalnym tel. 61829 4439,  4331,  4333.  

 Przypominamy, że 14 czerwca br. (środa) 

jest ostatnim dniem zajęć dydaktycznych 

w semestrze letnim bieżącego roku akade-

mickiego. 

https://amurap.amu.edu.pl/

