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INFORMUJEMY 

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 

Duda postanowieniem z dnia 10 marca 2020 

roku nadał dr. hab. Marcinowi Grzegorzowi 

Kwitowi tytuł profesora nauk ścisłych 

i przyrodniczych. 

Panu Profesorowi gratulujemy  

i życzymy wielu sukcesów 

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 

Duda postanowieniem z dnia 11 maja 2020 

roku nadał dr. hab. Bogusławie Marii 

Łęskiej tytuł profesora nauk ścisłych 

i przyrodniczych. 

Pani Profesor gratulujemy  

i życzymy wielu sukcesów 

 Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania 

pod przewodnictwem prof. dr hab. Witolda 

Jurka przyznała 12 stypendiów dla młodych 

badaczy i badaczek, którzy nie ukończyli 

30 roku życia, a pochwalić się mogą imponu-

jącym dorobkiem naukowym. Z Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stypen-

dium dla młodych badaczy otrzymało 5 osób. 

W gronie tym znalaźli się Włodzimierz  

Czepa, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

nowoczesnych materiałów funkcjonalnych 

opartych na grafenie oraz wykorzystanie 

otrzymanych materiałów hybrydowych jako 

absorbenty, sensory oraz materiały do prze-

twarzania i przechowywania energii oraz  

Łukasz Wolski, za wyróżniający się dorobek 

naukowy w zakresie wytwarzania reaktyw-

nych form tlenu na nowych katalizatorach 

metalicznych, które są efektywne w przyja-

znych środowisku procesach utleniania 

związków organicznych, stosowanych do 

produkcji wysokowartościowych chemika-

liów, bądź do usuwania zanieczyszczeń orga-

nicznych z wód i ścieków. Obu stypendystom 

z naszego Wydziału gratulujemy i życzymy 

wielu sukcesów naukowych. 

 

 W poniedziałek 29 czerwca 2020 r. na Uni-

wersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu odbyły się wybory Rektora na kadencję 

2020-2024. Kolegium elektorów reprezento-

wane przez 210 pracowników, studentów 

i doktorantów UAM w głosowaniu wybrało 

prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską. Pani  

Profesor zawodowo związana jest z Wydzia-

łem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. 

W latach 2012-2016 pełniła funkcję dziekana 

Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, a od 

2016 - prorektora UAM ds. studenckich. 

Swoją kadencję jako Rektor UAM rozpocznie 

1 września 2020 roku. Pani Rektor-elekt gra-

tulujemy elekcji,  licząc na silną, emocjonalną 

więź z Naszym Wydziałem! 

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przyznał stypendia młodym wybitnym nau-

kowcom, prowadzącym wysokiej jakości ba-

dania i posiadającym bogaty dorobek nauko-

wy w skali międzynarodowej. W gronie wy-

bitnych młodych naukowców, którzy zostali 

laureatami tegorocznego konkursu stypen-

dialnego znalazło się dwóch naukowców 

z Wydziału Chemii UAM W Poznaniu. Z ra-

dością informujemy, że w gronie laureatów 

znaleźli  się  dr hab. Monika Wałęsa-Chorab  

oraz dr Michał Antoszczak. 

GRATULUJEMY! 


