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INFORMUJEMY 

 Z przyjemnością informujemy, iż postano-

wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej z dnia 9 lutego 2017 r. Panu dr hab. 

Marcinowi Maciejowi Hoffmannowi nada-

ny został tytuł naukowy profesora nauk che-

micznych. 

Panu Profesorowi gratulujemy 

i życzymy wielu sukcesów 

 

 Zapraszamy na wydziałowe seminarium dok-

toranckie, które odbędzie się  3 marca  2017 r. 

o godz. 10.30, w sali   Auli   Wydziału Che-

mii. Przed prezentacjami wykład wygłosi 

prof. dr hab. Mariusz Makowski 
z Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Poszukiwa-

nia analitycznych wyrażeń opisujących od-

działywania pomiędzy łańcuchami bocznymi 

reszt aminokwasowych w peptydach i biał-

kach”. Następnie prezentacje przedstawią: 

 mgr Anna Szymańska 
„SYNTEZA NOWYCH POCHODNYCH 

KRZEMOORGANICZNYCH DO 

FUNKCJONALIZACJI KAUCZUKÓW 

BUTADIENOWO-STYRENOWYCH SSBR"  

 mgr Bogna Sztorch  
„ZASTOSOWANIE REAKCJI SILILUJĄCEGO 

SPRZĘGANIA W SYNTEZIE NOWYCH 

FUNKCJONALIZOWANYCH SILATRANÓW.”  

 mgr Mateusz Bardziński 
„MODYFIKOWANIE TRIANGLAMINY-

SYNTEZA, STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI”  

 mgr Jakub Szyling 
„KATALITYCZNE HYDROBOROWANIE 

ALKINÓW W NIEKONWENCJONALNYCH 

MEDIACH REAKCYJNYCH”  

 

 

 Informujemy, iż na stronie głównej UAM 

zamieszczona została propozycja znowelizo-

wanego Statutu UAM. Wypracowane propo-

zycje zmian dostępne są po kliknięciu na ba-

ner „Nowelizacja Statutu UAM” znajdującego 

się w prawej kolumnie. Gorąco zachęcamy do 

zapoznania się z proponowanymi regulacjami 

oraz do wyrażenia swoich opinii, które prosi-

my przesłać na adres lantczak@amu.edu.pl 

do dnia 5 marca br. Nowy statut zostanie 

przyjęty w marcu br. na posiedzeniu Senatu 

UAM. 

 

 W dniach 23-24 lutego br. odył się XXI Zjazd 

Porozumienia Dziekanów Wydziałów Che-

micznych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 

stu gości z całej Polski w tym JM rektor 

UAM Pan prof. Andrzej Lesicki. W trakcie 

spotkania podjęto dyskusję związaną z szere-

giem bieżących problemów związanych min. 

z prawem o szkolnictwie wyższym, parame-

tryzacją, grantami, NCN-em, NCBiR-em czy 

finansowaniem nauki.  

 

 

 

 Serdecznie zapraszam na „Trzeci Koncert 

Wiosenny”, który odbędzie się w sobotę 

18 marca br., o godz. 19:00 w holu głównym 

Collegium Chemicum przy ul. Umultowskiej 

89b. Szczególowy program zostanie za-

mieszczony na stronie www wydziału. 

                                                  Dziekan 
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