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 Informujemy 

• Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mianuje od dnia 1 lutego br., prof. dr hab. Hannę 

Gulińską i prof. dr. hab. Marka Kręglewskiego, na stanowiska profesora zwyczajnego. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

• Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie informuje, że dr hab. Marcin Hoffmann został 

ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu chemii, 

biotechnologii oraz bioinformatyki na okres do 31 grudnia 2012 roku. 

Serdecznie gratulujemy! 

• Panu Michałowi Cegłowskiemu studentowi V roku jednolitych studiów magisterskich, specjalność 

- chemia podstawowa zostało przyznane stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 

osiągnięcia w nauce, na rok akademicki 2010/2011. 

Serdecznie gratulujemy! 

• Rada Funduszu Celowego pn. Stypendia naukowe Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

przyznała doktorantom stypendia na rok 2011. Z naszego Wydziału stypendia otrzymali - mgr 

Krystian Pyta i mgr Monika Wałęsa-Chorab. 

Serdecznie gratulujemy! 

• Uprzejmie przypominamy, że zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna trwać 

będzie od dnia 31 stycznia do dnia 20 lutego br. 

Zajęcia semestru letniego rozpoczną się w dniu 21 lutego br. 

• Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Chemii UAM w dniu 17 grudnia 2010 roku "Zasady 

podziału funduszu na działalność statutową (S/II) w roku 2011 - dotacja na utrzymanie 

potencjału badawczego" dostępne są do wglądu w Dziekanacie. 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy o konieczności dostarczenia do Dziekanatu kopii 

patentów oraz prac, które opublikowano w 2010 roku. W następnym tygodniu do wszystkich 

pracowników samodzielnych będą przesłane wzory ankiet sprawozdawczych za 2010 rok. 
 

Sympozja i Konferencje 

• Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza na warsztaty pt. "RAPORT 

IDEALNY w 7. PR", które odbędą się dnia 26 stycznia br. (środa), w godzinach 9:45-14:00, w 

InQbatorze, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Budynek C4, sala 56, ul. 

Rubież 46. Podczas spotkania omówione zostaną poszczególne punkty formularza raportu oraz 

zaprezentowany będzie również elektroniczny system składania sprawozdań FORCE i SESAM. 

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja 

elektroniczna do dnia 24 stycznia br. pod adresem: http://rpk.ppnt.poznan.pl w dziale Nasze 

szkolenia. 

 

http://rpk.ppnt.poznan.pl/

