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Informujemy 

• Zapraszamy doktorantów na cykl wykładów "CREATION OF NANOPARTICLES AND 

NANOMATERIALS BY CHEMICAL AND PHYSICAL METODS AND THEIR APPLICATION IN LIVE 

SCIENCE AND ELECTRONIC", które wygłosi Profesor Michał Giersig (Freie University w 

Berlinie) w dniach od 28 lutego do 4 marca br. Szczegółowy wykaz terminów i sal wywieszono 

w gablocie Wydziału. 

• W gablocie Wydziału wywieszono ofertę wczasową "Wielkanoc i weekend majowy" w ośrodkach 

uniwersyteckich. Wnioski należy składać do dnia 18 marca br. w Dziale Socjalnym. 

• W gablocie Wydziału wywieszono informację Ośrodka Alliance Francaise przy Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza o kursach języka francuskiego. Dla pracowników i doktorantów korzystne 

zniżki. 

• W Dziekanacie można zapoznać się z treścią najnowszego /January-February 2011/ numeru The 

News Magazine of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Wydanie w 

całości poświęcone jest Marii Skłodowskiej-Curie w związku z przypadającą w tym roku setną 

rocznicą przyznania Nagrody Nobla. 

Zainteresowanych zapraszamy do lektury! 

• W gablocie Wydziału wywieszono informację Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych 

Studiów Matematyczno-Przyrod-niczych Uniwersytetu Warszawskiego o rekrutacji na 

Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk matematyczno-

przyrodniczych. 
 

Stypendia Naukowe 

• W Dziekanacie dostępna jest informacja przesłana przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta 

na temat: 

o 3-letnich studiów doktoranckich dla wyróżniających się studentów i absolwentów, 

którzy nie studiują obecnie i nie studiowali wcześniej w USA; uzyskali doskonałą 

średnią z toku studiów, posiadają wyróżniające osiągnięcia oraz sprecyzowane 

zainteresowania naukowe, 

o stypendiów przyznawanych na okres 10. lub 12. miesięcy, 
Termin zgłoszeń upływa 29 kwietnia br. 

• Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs na stypendia dla pracowników 

naukowych i doktorantów w kategoriach SENIOR i JUNIOR. Termin zgłoszeń upływa 15 lipca 

br. Więcej Informacji na stronie www.fulbright.edu.pl 
 

Sympozja i Konferencje 

• W gablocie Wydziału wywieszono: 

o komunikat o organizowanym w Szczecinie przez Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny I Sympozjum pn. "Postępy w badaniach i zastosowaniach 

fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 - Szczecin 2011)". Seminarium 

odbędzie się w dniach 9-10 maja br. Termin zgłoszeń upływa 31 marca br. 

o informację o XXIII Conference on Advances in Organic Synthesis, która odbędzie 

się w dniach 26-30 czerwca br. w Hradec Kralove. 

 

http://www.fulbright.edu.pl/

