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INFORMUJEMY 

 Informuję, że w dniu 6 września br. odbędzie 

się próbna ewakuacja budynku Collegium 

Chemicum. Początek akcji około  

godziny 10:00. Pracowników, doktorantów  

i studentów proszę o bezwzględne 

zastosowanie się do poleceń wydawanych 

przez służby przeciwpożarowe. Jednocześnie 

informuję, że w wyżej wymienionym dniu 

mogą wystąpić problemy z parkowaniem 

pojazdów na wewnętrznym podwórzu.  

Dziekan 

 Przypominamy, że zajęcia dydaktyczne  

w semestrze zimowym roku akademickiego 

2011/2012  rozpoczynają się w dniu  

26 września br.  

 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła 

przyjmowanie wniosków do programów: 

TEAM, POMOST, START itp. Szczegółowe 

terminy składania wniosków zamieszczono  

na drugiej stronie na drugiej stronie 

dzisiejszego wydania 'u. 

 

 

STYPENDIA NAUKOWE 

 W Dziekanacie można zapoznać się z pismem 

Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie 

naboru wniosków o stypendia dla profesorów 

wizytujących z kraju i zagranicy na rok 

akademicki 2012/2013 w ramach projektu 

„Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy 

program wsparcia dla doktorantów i kadry 

dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” 

współfinansowanego przez Unię Europejską. 

Termin składania wniosków – od 1 września 

do 31 grudnia 2011 roku. 

SYMPOZJA I KONFERENCJE  

 W Dziekanacie dostępna jest informacja  

o międzynarodowej konferencji „Governance 

and ethics of nanosciences and 

nanotechnologies – Nanoethics 2011”, która 

odbędzie się w dniach 20-21 października br. 

w Warszawie. 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków do następujących programów: 

 

 

Lp. Program FNP 
Termin złożenia wniosku            w 

Dziale Nauki                                i 

Programów Krajowych 

Termin złożenia wniosku do 

FNP 

1. TEAM 19 września 2011 r. 30 września 2011 r. 
2. Stypendia Konferencyjne 19 września 2011 r. 30 września 2011 r. 
3. HOMING PLUS 3 października 2011 r. 15 października 2011 r. 

4. 
POMOST                               

(granty ułatwiające powrót do 

pracy naukowej dla rodziców) 
3 października 2011 r. 15 października 2011 r. 

5. 

Stypendia FNP i Kasy 

Mianowskiego                 

(stypendia dla naukowców 

zagranicznych na  badania w 

Polsce) 

3 października 2011 r. 15 października 2011 r. 

6. START 21 października 2011 r. 31 października 2011 r. 
7. VENTURES 21 października 2011 r. 31 października 2011 r. 

 

 

W związku z powyższym należy składać kompletne wnioski (podpisane przez Dziekana Wydziału) w wymienionych 

terminach. 

Dokumentacja konkursowa jak i formularze dostępne są na stronie internetowej FNP  pod adresem www.fnp.org.pl . 

Informacji udziela również Justyna Niziołek; Dział Nauki i Programów Krajowych UAM,  

(61) 829 40 14, justyna2@amu.edu.pl 
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