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INFORMUJEMY 

 Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu powołał prof. UAM dr. hab. 

Hieronima Maciejewskiego na Kierownika 

Pracowni Chemii i Technologii Polimerów 

Nieorganicznych na okres od dnia 1 stycznia 

2012 roku do końca obecnej kadencji. 

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przyznała stypendia, na rok akademicki 

2011/2012, za osiągnięcia w nauce. Z naszego 

Wydziału stypendia otrzymali - Adam 

Gorczyński (II rok drugiego stopnia)  

i Magdalena Mrugalska (I rok drugiego 

stopnia). 

 Komisja Wydziału Chemii UAM w składzie: 

prof. dr hab. Stefan Lis, prof. UAM dr hab. 

Mieczysław Kozłowski, prof. UAM dr hab. 

Piotr Skołuda, dr hab. Robert Pietrzak  

i dr hab. Piotr Przybylski rozstrzygnęła 

konkurs na najlepszą pracę magisterską 

wykonaną na Wydziale Chemii UAM w roku 

akademickim 2010/2011 i postanowiła: 

- uznać pracę mgr. Michała Cegłowskiego  

za najlepszą. Tytuł pracy: „Funkcjonalizacja 

nanorurek węglowych”, (promotor -  

prof. dr hab. Grzegorz Schroeder), 

- przyznać I wyróżnienie – mgr. Romanowi 

Zagrodnikowi za pracę pod tytułem „Synteza  

i właściwości kserożeli krzemionkowych i ich 

wykorzystanie w procesie immobilizacji 

bakterii” (promotor – prof. dr hab. Marek 

Łaniecki), 

II wyróżnienie - mgr Ilonie Bułyszko za pracę 

pod tytułem „Asymetryczna synteza kwasu 

6,7-dimetoksy-1,2,3,4-tetrahydroizochinolilo-

1-karboksylowego z wykorzystaniem reakcji 

Petasisa” (promotor - prof. UAM dr hab. 

Maria Chrzanowska). 

Wyżej wymienionym  

serdecznie gratulujemy! 

 

SYMPOZJA I KONFERENCJE  

 Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu 

organizuje w dniu 7 lutego br. dzień 

informacyjny o możliwościach, jakie daje 

program PEOPLE. Spotkanie odbędzie się  

w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym 

Politechniki Poznańskiej, w sali 122, przy  

ul. Piotrowo 2. Podczas spotkania będzie 

można dowiedzieć się jakie są możliwości 

współpracy między sferą przemysłu a nauki, 

w jaki sposób sfinansować wymianę 

pracowników naukowych z krajami trzecimi, 

a także jak stworzyć dobry program 

szkoleniowy, aby przyciągnąć na uczelnie 

młodych naukowców z całego świata. 

Wszystkie szczegółowe informacje zostaną 

przedstawione na spotkaniu. Rejestracja 

uczestników będzie otwarta do 3 lutego br. na 

www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale Nasze 

szkolenia.  

 

http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/

