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INFORMUJEMY 

 Informujemy, że Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego przyznał jednorazowe 

stypendia naukowe w kategoriach „Uczeń”  

i „Student”. Z naszego Wydziału stypendium 

pierwszego stopnia  w wysokości 3.700,00 zł. 

zostało przyznane Adamowi Gorczyńskiemu 

– słuchaczowi I roku studiów doktoranckich. 

Serdecznie gratulujemy!  

 Zapraszamy na wydziałowe seminarium 

doktoranckie, które odbędzie się w piątek -  

7 grudnia br., o godz. 9:30, w Sali  

Konferencyjnej nr 152 na terenie 

Poznańskiego Parku Naukowo-

Technologicznego Fundacji UAM przy  

ul. Rubież 46H. 

Prezentację przedstawi mgr Bartosz 

Marciniak: 

„PRZEGRUPOWANIE CLAISENA 

FLUOROWANYCH ETERÓW ALLILOWO-

WINYLOWYCH I JEGO ZASTOSOWANIE  

W SYNTEZIE ORGANICZNEJ”. 

Nastepnie głos zabiorą -  prof. UAM  

dr hab. Hieronim Maciejewski - Zastępca 

Dyrektora PPNT na temat „Oferta usług 

badawczych PPNT”; Paweł Bartoszek – 

Kierownik Programów Europejskich 

„Nowoczesna infrastruktura dla 

innowacyjnych firm w Zespole Inkuba- 

torów Wysokich Technologii PPNT”; 

Wojciech Przygocki z InQbatora 

Technologicznego „InQbator Seed – jak 

pozyskać 600.000,00 zł. na innowacyjne  

i ryzykowne projekty w biotechnologii, 

chemii, IT?”. Po zakończeniu wystąpień 

przewidziana jest dyskusja i zwiedzanie 

Parku. 

 

 

 Słuchaczy naszego Studium Doktoranckiego 

zapraszamy na cykl wykładów pt. 

„Environmental Photochemistry”, które 

wygłosi Profesor Gűnther Meinrath 

(Technical University of Freiberg) w dniach 

od 10 do 14 grudnia br. Terminy wykładów 

wywieszono w gablocie Wydziału. 

 W gablocie Wydziału wywieszono 

Zarządzenie nr 28/2012/2013 Kanclerza 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu w sprawie ustalenia rozkładu 

czasu pracy na rok 2013 dla pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi. 

Jednocześnie przypominamy, że dzień  

24 grudnia br. (poniedziałek) jest 

dodatkowym dniem wolnym od pracy dla 

pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi (podstawa prawna: Zarządzenie 

Kanclerza nr 21/2011/2012 z dnia  

23 listopada 2011 roku). 

Wakacje zimowe dla studentów trwają od  

dnia 21 grudnia 2012 roku do dnia 1 stycznia 

2013 roku. 

SYMPOZJA I KONFERENCJE  

 W gablocie Wydziału wywieszono 

komunikaty na temat: 

- II Konferencji „Geoekosystem wybrzeży 

morskich”, która odbędzie się w dniach  

16-17 maja 2013 roku w Miedzyzdrojach. 

Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2013 roku. 

- „The Zurich School of Crystallography 2013 

– Bring Your Own Crystals” organizowanej  

w dniach 9-22 czerwca 2013 roku. 

Szczegółowe informacje są dostępne na 

stronie: 

http://www.oci.uzh.ch/group.pages/linden/zsc  
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