INFORMUJEMY
 Pan Prorektor UAM prof. dr hab. Jacek
Witkoś informuje, że zostały przyznane
stypendia dla młodych doktorów oraz
stypendia na wizyty studyjne dla kadry
dydaktycznej
w
ramach
projektu
„UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości.
Wzrost
potencjału
dydaktycznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w
Poznaniu
poprzez
proinnowacyjne
kształcenie
w
języku
angielskim,
interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje
w kadry”.
Z naszego Wydziału stypendia otrzymali:
- dr Piotr Nowicki (stypendium dla młodych
doktorów),
- dr Anetta Zioła- Frankowska (stypendium
dla młodych doktorów),
- dr Małgorzata Miranowicz (stypendium na
wizytę studyjną).
Serdecznie gratulujemy!

 Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oddział
Poznański zaprasza na wykład prof. dr. hab.
Janusza
Jurczaka
(Instytut
Chemii
Organicznej PAN oraz Wydział Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego) pt.:
„CHIRALNE ROZPOZNANIE ANIONÓW
ORGANICZNYCH”,
który odbędzie się w dniu 12 czerwca br.
(wtorek), o godz. 11:00 w Sali Górnej
Wydziału Chemii UAM
 W Dziekanacie dostępne są materiały
na temat Międzynarodowych Targów
Inżynierii Chemicznej, Ochrony Środowiska
i Biotechnologii ACHEMA, które odbędą się
w dniach 18-22 czerwca br. we Frankfurcie
nad Menem. Dodatkowe informacje na stronie
www.achema.de oraz www.targifrankfurt.pl

 Uprzejmie
informujemy,
że
zgodnie
z art.112a Ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym nauczyciel akademicki składa
oświadczenie do minimum kadrowego przed
rozpoczęciem roku akademickiego, nie
później niż do dnia 30 czerwca roku
poprzedzającego rok akademicki. Wzór
oświadczenia jest dostępny na stronie:
http://pracownicy.amu.edu.pl/tresci/dokument
y-uam/wszystkie-kategorie/do-po/formularzei-wzory-dokumentow-dkio Wypełniony druk
prosimy złożyć w Dziekanacie Wydziału
Chemii UAM.
 W Dziekanacie można zapoznać się z ofertą
dotyczacą
studiów
podyplomowych
w Europejskim Instytucie im. Klausa
Mehnarta w Kaliningradzie. Termin składania
podań upływa 20 lipca br. Więcej informacji
na stronie: www.europastudien-kaliningrad.de
 W gablocie Wydziału wywieszono informację
o naborze na niestacjonarne studia
doktoranckie
na
Wydziale
Chemii
Uniwersytetu
Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.

STYPENDIA NAUKOWE
 W gablocie Wydziału wywieszono informację
o stypendiach w Niemczech dla absolwentów
wszystkich kierunków studiów zawierających
w swoim programie tematykę ochrony
i
zarzadzania środowiskiem,
ochrony
przyrody, zrównoważonego rozwoju lub
edukacji ekologicznej. Więcej informacji na
stronie: http://www.dbu.de/1453.html oraz
www.sds.org.pl w zakładce Stypendia DBU.

depchem@amu.edu.pl

