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INFORMUJEMY 

      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

postanowieniem  z dnia 19 grudnia 2014  

roku nadał: 

- Panu dr. hab. Mieczysławowi 

Kozłowskiemu tytuł naukowy profesora nauk 

chemicznych, 

- Panu dr. hab. Stanisławowi Lamperskiemu 

tytuł naukowy profesora nauk chemicznych, 

- Panu dr. hab. Andrzejowi Maciejewskiemu 

tytuł naukowy profesora nauk chemicznych, 

- Panu dr. hab. Cezaremu Pietraszukowi tytuł 

naukowy profesora nauk chemicznych. 

Serdecznie gratulujemy  

i życzymy dalszych sukcesów! 

 W dniu 9 grudnia 2014 roku zebrała się 

Kapituła Stypendiów Funduszu im. Rodziny 

Kulczyków i rozpatrzyła złożone wnioski 

doktoranckie i studenckie.  

Z naszego Wydziału stypendium przyznano 

mgr. Marcinowi Runowskiemu słuchaczowi  

III roku studiów doktoranckich. 

Serdecznie gratulujemy! 

 Zapraszamy na wykład dr Patrycji Siudek pt.: 

„CHEMIA ATMOSFERY  

– O AEROZOLACH I ICH WPŁYWIE NA KLIMAT”, 

który odbędzie się w dniu 21 stycznia br. 

(środa), o godz. 12:00 w Auli nowego 

Collegium Chemicum. 

Wykład odbędzie się w ramach cyklu 

wykładów otwartych pt.: 

„CHEMIA W WIELU WYMIARACH”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Słuchaczy naszego Studium Doktoranckiego 

zapraszamy na cykl wykładów Profesora 

Michała Giersiga pt.: 

„NANOPARTICLES BASED NANOTECHNOLOGY”, 

który odbędzie się w dniach 26-30 stycznia 

2015 roku, w Sali Rady Wydziału w nowym 

Collegium Chemicum. Szczegółowe 

informacje wywieszono w gablocie Wydziału. 

 Przypominamy terminy posiedzeń Rady 

Wydziału Chemii UAM w semestrze letnim 

bieżącego roku akademickiego: 

- 20 lutego br., 

- 20 marca br., 

- 17 kwietnia br., 

- 15 maja br., 

- 19 czerwca br., 

- 03 lipca br. 

 W gablocie Wydziału wywieszono 

nastepujące informacje: 

- Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu 

ogłasza III. edycję konkursu na najlepszą 

oryginalną prace twórczą opublikowaną  

w 2014 roku, której wiodącym autorem jest 

doktorant (wiek do 30 lat)  

z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Wnioski 

mogą być zgłaszane w terminie od  

stycznia do 1 marca br. Szczegółowe 

informacje znajdują się na stronie 

http://www.pan.poznan.pl/konkurs.htm  

- Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego 

ogłasza nabór na staże – 4-miesięczne pobyty 

badawcze na dwóch polskich uniwersytetach 

między innymi dla kandydatów z zakresu 

nauk ścisłych. Wnioski należy składać  

w terminie do dnia 1 lutego br. 

http://www.pan.poznan.pl/konkurs.htm

