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INFORMUJEMY 

 Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznał 

nagrody specjalne oraz stypendia naukowe 

nauczycielom akademickim. Z naszego 

Wydziału nagrodę specjalną dla nauczyciela 

legitymującego się najwyższym wskaźnikiem 

efektywności w 2010 roku otrzymał  

prof. dr hab. Bogdan Marciniec, natomiast 

stypendia naukowe otrzymali: prof. dr hab. 

Marek Kręglewski, prof. dr hab. Henryk 

Koroniak i prof. dr hab. Grzegorz Schroeder. 

 Jego Magificencja Rektor Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas 

uroczystej inauguracji roku akademickiego 

2011/2012 wręczy mgr. Mateuszowi 

Gierszewskiemu Medal Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza za wybitne 

osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział  

w życiu naszej Uczelni.  

 Kapituła do spraw Stypendiów Funduszu 

Rodziny Kulczyków przyznała stypendia 

studenckie i doktoranckie na rok akademicki 

2010/2011. Z naszego Wydziału stypendium 

otrzymali: doktorant – mgr Adrian Franczyk, 

student – Adam Gorczyński. 

 

 

 Na uroczystej wydziałowej inauguracji 

nowego roku akademickiego najlepszym 

absolwentom naszego Wydziału wręczono 

dyplomy MAXIMA CUM LAUDE.  

Otrzymali je – mgr Mateusz Gierszewski,  

mgr Magdalena Kiszko, mgr Tomasz 

Laskowski, mgr Agnieszka Mańka,  

mgr Wojciech Ostrowski i mgr Roman 

Zagrodnik.  

Wyróżnienie za najlepszą rozprawę doktorską 

wykonaną na naszym Wydziale w 2010  

roku otrzymała dr Jolanta Kowalska-Kuś   

za pracę pt. „Utleniające odwodornienie 

lekkich parafin na zeolitach modyfikowanych 

metalami przejściowymi” (promotor -  

prof. dr hab. Krystyna Nowińska). 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym  

serdecznie gratulujemy! 

SYMPOZJA I KONFERENCJE  

 W gablocie Wydziału wywieszono: 

- program pierwszej edycji „Senioraliów 

poznańskich”, których organizatorem jest 

Centrum Inicjatyw Senioralnych; 

- program stażowy SNRP – Student Na Rynku 

Pracy. 

 W gablocie Wydziału wywieszono informację 

o cyklu wykładów i warsztatów pt. „Tydzień 

7. Programu Ramowego UE w regionie”, 

które odbywać się będą w dniach  

17 – 21 października br. Więcej informacji na 

stronie internetowej http://rpk.ppnt.poznan.pl 

w dziale Nasze szkolenia. 

 W Dziekanacie oraz na stronie internetowej 

www.StatSoft.pl/seminaria.html  dostępne są 

informacje o seminariach organizowanych 

przez StatSoft Polska Sp. z o.o.  
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