INFORMUJEMY
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej
Duda postanowieniem z dnia 15 września br. nadał
dr hab. Robertowi Pietrzakowi
tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Panu
Profesorowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!
 Z przyjemnością i dumą informujemy, iż w ocenie
działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej
dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek
Naukowych nasz Wydział uzyskał najwyższą kategorię naukową „A”.
 Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu ustanawia godziny dziekańskie – wolne od zajęć dla studentów
studiów stacjonarnych – w dniu 2 listopada br.
/czwartek/ do godziny 12:00.
 24. października br., podczas posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
w wyborach uzupełniających do Senatu, student
naszego wydziału, Pan Wojciech Kuciński, został wybrany Senatorem UAM.
Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Seminarium odbędzie się 3 listopada br. (piątek),
o godz. 9:00, w Auli Wydziału Chemii UAM
w Poznaniu.
 Przypominamy, iż wniosek o przyznanie
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
UAM dofinansowania wypoczynku świątecznozimowego w roku 2017 (dawniej tzw. „upominku
świątecznego”) dla pracowników należy złożyć
do 8 listopada br. poprzez formularz dostępny
w aplikacji
AMURap na stronie www:
http://amurap.amu.edu.pl. Wyskość dofinansowania uzależniona jest od wysokości przychodu uzyskanego w 2016 roku. Domyślnie w formularzu
wybrany przedział przychodu jest zgodny z przedziałem z wniosku złożonym na dofinansowanie
wypoczynku w 2017 roku. Przyznane świadczenia
zostaną wypłacone 6 grudnia 2017 roku. Pracownicy, którzy nie złożą wniosku do dnia 8 listopada
2017 roku mogą go złożyć, w formie elektronicznej, najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 roku.
ZAPRASZAMY
 W nostalgicznym nastroju minionego lata serdecznie zapraszam na wernisaż wystawy prac Andrzeja Okińczyca pt.: „Parawany”,

 Zapraszamy na wydziałowe seminarium doktoranckie, na którym prezentacje przedstawią:
mgr Joanna Kaźmierczak
„MODYFIKACJA SILSESKWIOKSANÓW
ZAWIERAJĄCYCH GRUPY SILANOLOWE NA DRODZE
PROCESÓW KATALITYCZNYCH”
mgr Greta Klejborowska
„SYNTEZA, BADANIA SPEKTROSKOPOWE I OCENA
AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ NOWYCH
POCHODNYCH ZWIĄZKÓW POCHODZENIA
NATURALNEGO - MONENZYNY A I KOLCHICYNY”

mgr Agata Owczarzak
„ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ NIEKOWALENCYJNYCH
NA PODSTAWIE EKSPERYMENTALNEGO ROZKŁADU
GĘSTOŚCI ELEKTRONOWEJ W KRYSZTAŁACH”

którego otwarcie nastąpi 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 14:00 w Hallu głównym Collegium
Chemicum.
Dziekan
ANDRZEJ OKIŃCZYC urodził się w 1949 r. w Poznaniu. W latach 1969–1973 studiował w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Do
1987 r. pracował w macierzystej uczelni. Następnie
zrezygnował z pracy dydaktycznej i zajął się wyłącznie
działalnością artystyczną. Obecnie tworzy obiekty
z pogranicza płaskorzeźby i malarstwa. Uprawia również portret oraz przygotowuje aranżacje wystaw sztuki. Miał 36 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.

depchem@amu.edu.pl

