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INFORMUJEMY 

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  

Andrzej Duda dnia 1 grudnia 2019 roku na-

dał dr. hab. Piotrowi Andrzejowi Przybyl-

skiemu tytuł profesora nauk ściłych i przy-

rodniczych. 

Panu Profesorowi gratulujemy  

i życzymy wielu sukcesów 

 W dniu 5 grudnia 2019 roku Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin 

powołał Polską Komisję Akredytacyjną na 

kadencję 2020-2023. W skład PKA VI ka-

dencji weszło 86 osób, w gronie których 

znalazła się prof. dr hab. Hanna Guliń-

ska, która będzie pełnić swą funkcję od dnia 

1. stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 

roku. 

Pani Profesor gratulujemy 

i życzymy owocnej pracy 

 Narodowa Agencja Wymiany Akade-

mickiej po raz drugi ufundowała stypendia 

pokrywające koszty pobytu w renomowa-

nych ośrodkach naukowych za granicą. 

Wśród 126 laureatów programu stypendial-

nego im. Bekkera znalazł się dr Michał 

Antoszczak – adiunkt w Zakładzie Chemii 

Medycznej. W ramach stypendium dr Mi-

chał Antoszczak odbędzie 12-miesięczny 

staż w zespole naukowym prof. Raphaëla 

Rodrigueza, w Instytucie Curie w Paryżu, 

gdzie będzie prowadził badania z obszaru 

syntezy nowych leków onkologicznych. 

Kolejnym lauratem jest dr Krzysztof Ku-

ciński – adiunkt w Pracowni Chemii 

i Technologii Polimerów Nieorganicznych, 

który swój staż odbędzie w Georg August 

Universität w Göttingen. Listę laureatów 

zamyka prof. UAM dr hab. Grzegorz 

Hreczycho, który uzyskał stypendium na 

badania w zakresie zastosowań pincero-

wych kompleksów w selektywnych reak-

cjach formylowania i metalacji amin. Pan 

Profesor swoje badania będzie prowadził we 

współpracy z Institute of Inorganic Chemi-

stry II – Catalyst Design of the University 

of Bayreuth w Niemczech. 

Wszystkim lauratom gratulujemy 

i życzymy wielu ciekawych wyników 

swoich badań naukowych 

 Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Che-

miczne UAM w Poznaniu na posiedzeniu 

w dniu 17. stycznia br. powołała Wydzia-

łową Komisję Wyborczą w składzie: 

 prof. dr hab. Marcin Molski - przewod-

niczący, 

 prof. UAM dr hab. Zbigniew Hnatejko - 

członek komisji, 

 dr Piotr Decyk - członek komisji, 

 dr Joanna Wiśniewska - członek komi-

sji, 

 mgr Szymon Sobczak - przedstawiciel 

Samorządu Doktorantów. 

 Już po raz czwarty Poznański Park Nauko-

wo-Technologiczny Fundacji UAM (PPNT 

FUAM) startuje z konkursem Fund_Akcja, 

skierowanym do środowiska akademickiego 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Masz pomysł na wartościowy 

projekt z zakresu upowszechniania osią-

gnięć Uniwersytetu? Zajmujesz się popula-

ryzacją nauki lub przedsiębiorczości? 

A może zależy Ci na łączeniu nauki z biz-

nesem? Realizujesz ciekawą inicjatywę kul-

turalną? Jeśli tak, ten konkurs jest właśnie 

dla Ciebie! Swoje zgłoszenie do 

Fund_Akcji możesz wysłać do 3 lutego. 

Więcej informacji w Aktualnościach na 

stronie www Wydziału Chemii w zakładce 

Dla pracownika. 


