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Studenci z Naukowego Koła Chemików UAM
zorganizatowali warsztaty laboratoryjne dla
młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz licealnych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy około
150 uczniów miało okazję zobaczyć mały wycinek pracy chemika w laboratorium. Warsztaty
prezentujące różne oblicza chemii zostały przeprowadzone w ramach projektu „CHEMIA
BLISKO NAS – WARSZTATY CHEMICZNE DLA
UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM”, zrealizowanego dzięki finansowaniu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Posiedzenia Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 zaplanowano w następujących dniach:











20 października 2017
17 listopada 2017
15 grudnia 2017
19 stycznia 2018
16 lutego 20108
16 marca 2018
20 kwietnia 2018
18 maja 2018
15 czerwca 2018
6 lipca 2018

 DNI STUDENTA I ROKU NA WYDZIALE CHEMII
29 września 2017 r.
 9:00 – Aula UAM – Inauguracja roku akademickiego dla studenta I roku
 12:00 – Aula Collegium Chemicum – Inauguracja Wydziałowa
2 października 2017 r.
 13:00 – Aula Collegium Chemicum – Spotkanie z tutorami roku
 14:00 – sala 2.62 Collegium Chemicum –
Spotkanie z opiekunami roku
 Serdecznie zapraszamy na ceremonię odsłonięcia tablicy z nazwą ulicy imienia Jacka

Rychlewskiego, upamiętniającą wybitnego
chemika, profesora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, współtwórcy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Uroczystość rozpocznie się 22 września br. mszą św.
w kaplicy Wydziału Teologicznego UAM przy
ul. Wieżowej 2/4 o godz. 9:45. Następnie
o godz. 11:00 na skrzyżowaniu ulic J. Rychlewskiego z ul. Berdychowo nastąpi odsłonięcie tablicy z nazwą ulicy.
 Od nowego roku akademickiego 2017/2018,
materiały związane z działalnością Rady Wydziału będą dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej w tzw. chmurze. Dostęp do danych
(porządek obrad, załączniki, protokoły z posiedzeń, harmonogram posiedzień itd.) będzie
możliwy z każdego urządzenia z dostępem do
internetu po zalogowaniu do usługi Office 365.
Wszystkich członków Rady prosimy o zapoznanie się z intrukcją logowania przesłaną elektronicznie oraz sprawdzenie możliwości zalogowania się do witryny znajdującej się pod adresem:
https://uam.sharepoint.com/sites/chem/rada
Prosimy pamiętać o konieczności zmiany hasła
przy pierwszym logowaniu. Wszelkie problemy
prosimy
zgłaszać
na
adres:
HelpDesk@amu.edu.pl lub do wydziałowego
koordynatora:
Piotra
Karwatki
karwatka@amu.edu.pl (tel.wew. 1826).

 Przypominamy, iż nakładem Wydawnictwa
Naukowego UAM ukazała się książka pt. „Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1981-2016. Wydanie jubileuszowe.” pod redakcją Henryka Koroniaka oraz
Andrzeja Burewicza. W książce można znaleźć
nie tylko skład osobowy władz dziekańskich,
strukturę administracyjną, naukową i dydaktyczną, wykazy absolwentów, doktorów, doktorów habilitowanych i honorowych ale i ciekawe
wspomnienia profesorów naszego wydziału.
Książkę można nabyć w wersji papierowej
w dziekanacie lub pobrać plik w formacie PDF
ze strony wydawnictwa pod adresem:
http://www.press.amu.edu.pl/pl/component/k2/i
tem/download/3064.html
depchem@amu.edu.pl

