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Informujemy

• Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza na kolejny wykład pt. "BARWY
NATURY W KOLORACH TĘCZY", który wygłosi dr hab. Piotr Przybylski w ramach cyklu
wykładów otwartych: "CHEMIA W WIELU WYMIARACH".
Wykład odbędzie się w dniu 23 marca br.,o godz. 17:00 w Auli Collegium Chemicum.

• Informujemy, że we wtorek, 15 marca br. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na:
o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niepodlegających
współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych realizowanych w ramach
programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub
wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu
wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,

• finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

• finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę
naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ncn.gov.pl lub w Dziekanacie Wydziału Chemii
UAM.

• Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w związku z organizowanym spotkaniem władz
rektorskich ze studentami, ustanawia w godzinach od 13:00 do 18:00 w dniu 30 marca br.
godziny rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie.

• Zapraszamy do udziału w wykładach i pokazach, które odbędą się w ramach XIV Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki w środę, dnia 30 marca br. na Wydziale Chemii UAM:

o
o

11:00-12:00 - "Paradoks trucizn", wykład sala XI;
12:00-13:00 - "CO2 a efekt cieplarniany - manipulacja medialna, czy rzeczywista
groźba", wykład sala XI;

o

13:00 - "Fascynujący świat chemii - pokaz eksperymentów chemicznych",
dziedziniec.

o

Szczegółowy program Festiwalu jest dostępny na stronie: www.festiwal.amu.edu.pl

Stypendia Naukowe

• Informujemy, że w dniu 28 marca br. w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędzie się w Auli
Lubrańskiego w Collegium Minus sesja informacyjna na temat możliwości stypendialnych w
USA (13:00-14:00 część dla studentów, 14:00-15:00 część dla doktorantów i pracowników
naukowych). Wygłosi ją Pani Aleksandra Augustyniak z Polsko-Amerykańskiej Komisji
Fulbrighta. Dodatkowe informacje wywieszono w gablocie Wydziału.

Sympozja i Konferencje

• W gablocie Wydziału wywieszono informację o organizowanej cyklicznie konferencji pt.
"POLYMERS ON THE ODRA RIVER", która odbędzie się w dniach 6-7 lipca br. w Opolu.

