INFORMUJEMY
 Prof. dr hab. Marek Kręglewski został
wybrany
26
września
2015
roku
na czteroletnią kadencję na stanowisko
Prezydenta
the
Compostela
Group
of Universities, sieci blisko 70. uczelni
europejskich i amerykańskich utworzonej
w 1994 roku. Uczelnie zrzeszone w Grupie
Compostela
współpracują
w
szeregu
projektów europejskich, organizują wymianę
pracowników administracyjnych i studentów,
przygotowują oceny działań podejmowanych
przez Komisję Europejską. Razem z rządem
prowincji Galicja w Hiszpanii Grupa
przyznaje doroczną Nagrodę Composteli
za działalność na rzecz jedności Europy.
W tym roku Nagrodę otrzymał program
Erasmus+. Więcej informacji o Grupie
Compostela można znaleźć na stronie:
http://revistas.usc.es/gcompostela/en/index.ht
ml.
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!
 Słuchaczy naszego Studium Doktoranckiego
zapraszamy na cykl wykładów pt.:
„PROPERTIES OF TRANSITION IONS
IN COMPLEXES FUNDAMENTALS OF OPTICAL
SPECTROSCOPY”,
które wygłosi prof. dr hab. Czesław
Rudowicz w okresie od 8 października 2015
roku do 28 stycznia 2016 roku, w godzinach
15:30-16:15, w Sali nr 4.28 Wydziału
Chemii UAM w nowym Collegium
Chemicum. Szczegółowe terminy wykładów
wywieszono w gablocie Wydziału.
 Dziekan Wydziału Chemii UAM ustanawia
w dniu 22 października br., od godz. 15:00,
godziny dziekańskie wolne od zajęć dla
studentów
pierwszego
roku
studiów
pierwszego stopnia.

Jednocześnie, aby umożliwić spokojny
i bezpieczny powrót na Uczelnię Dziekan
ustanawia godziny dziekańskie wolne od
zajęć dla studentów studiów stacjonarnych na
Wydziale Chemii w dniu 2 listopada br.
do godz. 16:00.
 Informujemy, że w gablocie Wydziału oraz
na odwrotnej stronie dzisiejszego wydania
'u
zamieszczono
kryteria
przyznawania
rocznego
wynagrodzenia
motywacyjnego na naszym Wydziale w roku
2015.
W
gablocie
Wydziału
wywieszono
Komunikat Rektora UAM i Międzyzwiązkowego
Zespołu
do
spraw
przyznawania
świadczeń
z
funduszu
socjalnego z dnia 16 października br.
w sprawie upominku świątecznego w 2015
roku. Osoby zainteresowane przyznaniem
upominku zobowiązane są do złożenia
wniosku o dofinansowanie wypoczynku
indywidualnego (wzór wniosku dostępny na
stronie:
https://pracownicy.amu.edu.pl/tresci/dokumen
ty-uam/wszystkie-kategorie/dopo/formularze-i-wzory-dokumentow-dzialusocjalnego/dzia-socjalny/dofinansowaniekosztow-wypoczynku2)
do
Dziekanatu
w terminie do dnia 30 października br.
 W gablocie Wydziału wywieszono informację
o procedurze ubiegania się o Stypendia
im. Jana Kulczyka w roku 2015. Stypendia
przyznawane są studentom i doktorantom
za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne
osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz
naszej Uczelni. Uwzględniana jest również
trudna sytuacja materialna kandydatów.
Udokumentowane wnioski o stypendium
(formularz dostępny na www.amu.edu.pl)
należy złożyć w Dziekanacie w terminie
do 23 listopada br.
depchem@amu.edu.pl

