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 Działając na podstawie § 53 ust. 1 statutu 

UAM, JM Rektor UAM prof. dr hab.  

Bogumiła Kaniewska powołała prof. dr. hab. 

Macieja Kubickiego do pełnienia funkcji kie-

rowniczej Dziekana Wydziału Chemii na 

okres od 1. października 2020 roku do 30. 

września 2024 roku.  

 

Panu Profesorowi gratulujemy i życzymy 

sukcesów w kierowaniu Wydziałem przez 

okres jego kadencji. 

 Działając na podstawie § 53 ust. 1 statutu 

UAM, JM Rektor UAM prof. dr hab.  

Bogumiła Kaniewska powołała Prodziekanów 

Wydziału Chemii UAM w Poznaniu na ka-

dencję 2020-2024: 

 prof. UAM dr hab. Renatę Jastrząb 

 prof. dr. hab. Marcina Hoffmanna 

 prof. dr. hab. Roberta Pietrzaka 

Wszystkim Prodziekanom gratulujemy i ży-

czymy owocnej współpracy z całą społeczno-

ścią akademicką naszego Wydziału.  

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 

Duda postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 

roku nadał dr. hab. Arturowi Ryszardowi 

Stefankiewiczowi tytuł profesora nauk ści-

słych i przyrodniczych. 

Panu Profesorowi gratulujemy  

i życzymy wielu sukcesów 

 Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki powołał 

prof. dr. hab. Artura Stefankiewicza na Koor-

dynatora Wydziałowego Projektu Uniwersy-

tetu Europejskiego EPICUR.  

 Informujemy, iż nowym kierownikiem nasze-

go obszaru badawczego w projekcie Uczelnia 

Badawcza został prof. dr hab. Artur  

Stefankiewicz. Gratulujemy! 

 JM Prorektorka ds. nauki prof. dr hab.  

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk powołała 

Zespół ds. ewaluacji jakości działalności na-

ukowej UAM,  w skład którego wszedł prof. 

dr hab. Marcin Hoffmann. Głównym celem 

zespołu jest wsparcie przygotowania Uniwer-

sytetu do procesu ewaluacji działalności na-

ukowej poprzez działania na rzecz zapewnie-

nia stałego dostępu do aktualnych i pełnych 

danych na temat publikacji i osiągnięć pra-

cowników.  

 JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła  

Kaniewska powołała Komisję Strategiczną 

Uniwersytetu. Znaleźli się w niej profesoro-

wie naszego Wydziału: prof. UAM dr hab. 

Szymon Krzywda, prof. dr hab. Piotr  

Przybylski, prof. dr hab. Marek Sikorski oraz 

prof. dr hab. Maciej Kubicki jako przedstawi-

ciel dziekanów naszej szkoły dziedzinowej. 

 Z przyjemnością informujemy, że w wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu MINIATURA – 

granty uzyskało troje pracowników naszego 

Wydziału: dr Joanna Nowak-Karnowska, dr 

Anna Olejnik, oraz dr Jarosław Greser. Lau-

reatom gratulujemy i życzymy wielu sukce-

sów naukowych. 


