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INFORMUJEMY 

 Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM 

ukazała się książa pt. „Wydział Chemii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu 1981-2016” pod redakcją Henryka 

Koroniaka oraz Andrzeja Burewicza. Książka 

jest do nabycia w dziekanacie. 

 Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu organizuje w dniu 

26 kwietnia br. Drzwi Otwarte dla uczniów ze 

szkół ponadgimnazjalnych. Program 

spotkania dostępny jest na stronie www 

Wydziału Chemii w zakładce Dla szkół/Drzwi 

Otwarte. 

 Z przyjemnością informujemy, iż 14. stycznia 

br., podczas Zjazdu Sprawozdawczo-

wyborczego Parlamentu Samorządu 

Studentów Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, studenci naszego 

wydziału, Pani Daria Antczak została 

wybrana Senatorem UAM na kolejną 

kadencję oraz Pan Wojciech Kuciński został 

wybrany na członka Komisji Rewizyjnej. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów! 

 W oparciu o pismo Zastępcy Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 10.01.2017 r. 

informujemy, iż z początkiem marca br. 

planowane są następujące zmiany w 

funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w 

rejonie Kampusu UAM na terenie Moraska. 

W godzinach 8:00-20:00 wprowadzone 

zostanie ograniczenie kursów wjazdowych na 

teren kampusu na co drugi kurs. Przy czym w 

godzinach 7:00-8:00 będą realizowane 

wszystkie wjazdy autobusów na 

dotychczasowych zasadach. W uzasadnieniu 

przyjęcia nowej organizacji systemu 

komunikacji podano optymalizację kosztów 

oraz dostosowanie pracy przewozowej do 

bieżącej frekwencji na liniach autobusowych 

98 oraz 87. 

 Przypominamy, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 

500/2015/2016 w sprawie organizacji roku 

akademickiego 2016/2017, zajęcia 

dydaktyczne w semestrze zimowym kończą 

się 1. lutego br. W dniach od 2. do 19. lutego 

została zaplanowana zimowa sesja 

egzaminacyjna oraz przerwa 

międzysemestralna. Z kolei 20. lutego br. 

rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne w 

semestrze letnim. 

 Pani Prof. Violetcie Patroniak oraz 

współautorom gratulujemy publikacji 

artykułu oraz rysunku na okładce 

czasopiśmisma European Journal of Inorganic 

Chemistry. 

  

SYMPOZJA I KONFERENCJE  

 Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Pani Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz 

zaprasza na VI Konferencję „Chemometria 

i Metrologia w Analityce", która odbędzie 

się na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach od 

1 do 3 marca 2017 roku. Wszelkie 

informacje związane z konferencją można 

znaleźć na stronie www pod adresem 

http://pasp.home.amu.edu.pl/konferencja 

http://pasp.home.amu.edu.pl/konferencja

