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INFORMUJEMY 

 Informujemy, że Rada Samorządu Studentów 

Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu przeprowadziła 

wybory na najlepszego Profesora w roku 

akademickim 2011/2012. 

Wyniki wyborów: 

1.miejsce - prof. dr hab. Wiesław Wasiak, 

2.miejsce – prof. dr hab. Henryk Koroniak, 

3.miejsce – prof. UAM dr hab. Hieronim 

Maciejewski. 

Panom Profesorom  

serdecznie gratulujemy! 

 Informujemy, że Wydziałowa Komisja do 

oceny prac podczas sesji posterowej na 

naszym Wydziale w roku akademickim 

2011/2012 wybrała najlepszy plakat w każdej 

z sesji. Są to prace niżej wymienionych 

studentów: 

- Beaty Filipowicz (kierownik pracy –  

prof. UAM dr hab. Lech Celewicz), 

- Joanny Maciejuniec  (kierownik pracy – 

prof. UAM dr hab. Cezary Pietraszuk),  

- Angeliki Świątkowskiej (kierownik pracy –  

prof. dr hab. Bernard Juskowiak), 

- Emilii Grochowskiej (kierownik pracy – 

prof. UAM dr hab. Marek Sikorski), 

- Jadwigi Ziółkiewicz (kierownik pracy – 

prof. dr hab. Stanisław Kowalak). 

Wszystkim wyżej wymienionym 

serdecznie gratulujemy! 

 W gablocie Wydziału wywieszono informację 

o naborze na Międzynarodowe Studia 

Doktoranckie organizowane przez Instytut 

Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 

 

 

 

 W Dziekanacie znajdują się do wglądu niżej 

wymienione Uchwały Senatu Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 

- nr 321/2011/2012 w sprawie pensum 

dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, 

- nr 322/2011/2012 w sprawie rodzajów  

zajęć dydaktycznych, liczebności grup 

studenckich, zasad przydzielania pensum 

dydaktycznego i rozliczania godzin 

ponadwymiarowych na studiach wyższych  

i studiach doktoranckich. 

Uchwały dostępne są również na stronie: 

http://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-

uam/uchwaly-senatu/2012/  

 Inspektorat BHP informuje, że od dnia  

1 czerwca br. obowiązuje nowe Zarzadzenie 

nr 337/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie 

środków ochrony indywidualnej, odzieży i 

obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie 

odzieży roboczej.  

Zarządzenie dostępne jest na stronie: 

http://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-

uam/zarzadzenia-rektora/2012/zarzdzenie-nr-

33720112012-rektora-uam-z-dnia-23-marca-

2012-r.-w-sprawie-rodkow-ochrony-

indywidualnej,-odziey-i-obuwia-roboczego-

oraz-ekwiwalentu-za-pranie-odziey-roboczej  

 

SPRAWY BIBLIOTEKI WYDZIAŁU CHEMII 

 W gablocie Wydziału wywieszono informację 

o zmianach godzin otwarcia Wydziałowej 

Biblioteki w miesiącach od czerwca do lipca 

2012 roku. W sierpniu i wrześniu br. 

Biblioteka będzie nieczynna. 
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