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INFORMUJEMY 

 Rada Funduszu pn. Stypendia naukowe 

Fundacji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu przyznała  

mgr. Marcinowi Włodarczakowi i mgr. 

Patrykowi Bieleckiemu stypendium dla 

doktorantów UAM na rok kalendarzowy 

2012. 
Serdecznie gratulujemy! 

 W gablocie Wydziału wywieszono komunikat 

o możliwości ubiegania się o wczasy  

w ośrodkach uniwersyteckich w okresie 

wielkanocnym oraz w maju. 

 Zapraszamy doktorantów Wydziału Chemii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu na cykl wykładów pt.: 

„SOPHISTICATED PLASMONICS 

NANOMATERIALS FOR DIFFERENT 

APPLICATIONS”, 

które wygłosi Profesor Michał Giersig 

(zatrudniony na Wydziale Chemii UAM  

na stanowisku Profesora wizytującego)  

w dniach 19 – 22 marca br., w Sali Posiedzeń 

Wydziału. Szczegółowy wykaz terminów 

wywieszono w gablocie. 

 Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza organizuje w dniu 23 marca br. 

Drzwi Otwarte dla uczniów szkół 

ponadgimanzjalnych. Początek spotkania – 

godz. 14:00 Aula Collegium Chemicum. 

 Harmonogram zwyczajnych posiedzeń Rady 

Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu: 

- dnia 16 marca br., 

- dnia 13 kwietnia br., 

- dnia 18 maja br., 

- dnia 15 czerwca br., 

- dnia 6 lipca br. 

 

SYMPOZJA I KONFERENCJE  

 Informujemy, że został przedłużony termin 

nadsyłania zgłoszeń na V Krajowe 

Sympozjum „Naturalne i Syntetyczne 

Produkty Zapachowe i Kosmetyczne” 

organizowane przez Instytut Podstaw Chemii 

Żywności Politechniki Łódzkiej w dniach  

27-29 czerwca br. Szczegółowe informacje 

dostępne są na stronie internetowej: 

http://lcazb.p.lodz.pl/nspzk  

 W Dziekanacie dostępna jest informacja 

(formularz zgłoszeniowy oraz program) na 

temat: 

- II Międzynarodowej Konferencji Przemysłu 

Chemii Gospodarczej, która odbędzie się  

24 kwietnia br. w Warszawie. Konferencja 

organizowana jest przez czasopismo „Chemia 

i Biznes”, 

- Międzynarodowej Konferencji „Ecology – 

Interdisciplinary Science and Practice”, która 

odbędzie się w dniach 25-26 października br. 

w Sofii, Bułgaria. Termin zgłoszeń upływa  

30 kwietnia br.  

 W gablocie Wydziału wywieszono komunikat 

dotyczący: 

- Central European School on Physical 

Organic Chemistry, która odbędzie się  

w Przesiece w dniach 7-11 maja br. 

- XVIII Ogólnopolskiej Konferencji 

“Kryształy Molekularne 2012”, która 

odbędzie się w Gdańsku w dniach  

10-14 września br. 
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