4 / 2011
4/11 (27 stycznia 2011)
Informujemy

• Informujemy, że w dniach 3 i 4 lutego br., na naszym Wydziale, odbędzie się dwudniowy Zjazd
Dziekanów Wydziałów Chemicznych Uczelni Polskich.

• Informujemy, że mgr Joanna Karasiewicz słuchaczka II roku naszego Studium Doktoranckiego
została laureatką w Konkursie "Kuźnia Talentów" organizowanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego. Jej praca magisterska "Synteza, charakterystyka i
zastosowanie fluorokarbo-funkcyjnych silanów i siloksanów", której promotorem był prof. UAM
dr hab. Hieronim Maciejewski, zdobyła II miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

• Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza na cykl wykładów otwartych pt.:
"CHEMIA W WIELU WYMIARACH".
Pierwszy wykład z tego cyklu pt.: "CO2 a efekt cieplarniany - manipulacja medialna czy
rzeczywista groźba" wygłosi dr hab. Robert Pietrzak w dniu 9 marca br., o godz. 17:00 w Auli
Colegium Chemicum.
Plakat informujący o wszystkich wykładach wywieszono w gablocie Wydziału. Charmonogram
wykładów dostępny jest równiez na stronie domowej Wydziału Chemii

• Polska Akademia Nauk oraz Urząd Marszałkowski w Poznaniu zapraszają na cykl wykładów pt.:
"SPOTKANIE Z NAUKĄ".
Pierwszy wykład z tego cyklu pt.: "Czy osiągnięcia nauki mogą stanowić zagrożenie?" wygłosi
prof. dr hab. Ryszard Słomski w dniu 28 stycznia br., o godz. 18:00 w Ośrodku Nauki PAN
przy ul. Wieniawskiego 17/19.
Plakat informujący o wszystkich wykładach wywieszono w gablocie Wydziału.

• Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do następujących
programów: TEAM, HOMING PLUS, POMOST i KOLUMB. Dokumentacja konkursowa i
formularze wniosków dostępne są na stronie Fundacji pod adresem: www.fnp.org.pl Termin
składania wniosków do Dziekanatu upływa w dniu 21 lutego br. - dla programu KOLUMB,
natomiast dla pozostałych - w dniu 1 marca br.

• Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza na warsztaty pt.: "PO NITCE
DO KŁĘBKA CORDIS OD PODSZEWKI", które odbędą się w czwartek - 3 lutego br., w godz.
12:00-15:00 w Collegium Iuridicum Novum, sala 2.1, Al. Niepodległości 53. Warsztaty
skierowane są do osób, które są na etapie pisania projektu, jak również do osób
zainteresowanych złożeniem wniosku, przyłączeniem się do tworzącego się konsorcjum lub już
realizowanego projektu w ramach 7. Programu Ramowego UE. Rejestracja elektroniczna do 1
lutego br. na stronie: www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale Nasze Szkolenia. Liczba miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sympozja i Konferencje

• IV Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód odbędzie się w Białowieży w dniach 12-14
kwietnia br. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na
stronie: www.ipw.org.pl

• IX Konferencja Chromatograficzna pt.: "CHROMATOGRAFIA? TO PRZECIEŻ CODZIENNOŚĆ!"
odbędzie się w dniach 26-29 czerwca br. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki
Poznańskiej. W gablocie Wydziału wywieszono plakat. Termin zgłoszeń upływa 15 lutego br.

