INFORMUJEMY
 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła
wyniki konkursu za rozprawy doktorskie, za
osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia
naukowego
doktora
habilitowanego
oraz
działalność naukową w roku 2011. Z naszego
Wydziału nagrody otrzymują:
- prof. dr hab. Jacek Gawroński – za wybitny
dorobek naukowy;
- dr Jadwiga Gajewy – za rozprawę doktorską pt.:
„Asymetryczne hydrosililowanie ketonów i imin
katalizowane kompleksami cynku” (promotor –
prof. dr hab. Jacek Gawroński)
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 Na

początku sierpnia br. otrzymaliśmy
informację, iż wniosek o dotację celową
na
finansowanie
kosztów
związanych
z restrukturyzacją Wydziału na lata 2012-2013,
złożony w sierpniu 2011 r. w ramach wniosku
o finansowanie działalności statutowej na rok
2012, został w pełni(!) dofinansowany w kwocie
łącznej prawie czternaście milionów złotych
(dokładnie 13.950.000 zł). Wszystkim, którzy
skorzystają
z
wyżej
wymienionego
dofinansowania serdecznie gratulujemy.

 Uprzejmie informujemy, iż Wydział złożył
kolejny wniosek o dofinansowanie wyposażenia
w aparaturę dydaktyczno-badawczą planowaną do
wykorzystywania w Collegium Chemicum
Novum. Tytuł projektu "Budowa segmentu G
dydaktyczno-laboratoryjnego Wydziału Chemii
Uniwersytetu
im.
Adama
Mickiewicza
w Poznaniu". Wniosek został przygotowany przez
zespół w składzie: prof. UAM dr hab. Izabela
Nowak, prof. UAM dr hab. Bogusława Łęska,
dr Agata Wawrzyńczak i dr Radosław Pankiewicz
z naszego Wydziału oraz dr Krzysztof Senger
i mgr Joanna Lipka z Działu Programów
Europejskich.
Wysokość
proponowanego
dofinansowania to ponad dwadzieścia milionów
złotych
(dokładnie
20.161.891,99
zł).
Spodziewane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w listopadzie 2012 r., a zakończenie realizacji
projektu przewidziano na 30 kwietnia 2013 r.
Prosimy trzymać kciuki za powodzenie wniosku!

 Uprzejmie informujemy, iż zakończyły się
procedury wyboru firm do prowadzenia usług
kserograficznych
i
gastronomicznych
w
Collegium Chemicum Novum. Od 1 października
br. punkt ksero/poligraficzny, obsługiwany przez
KSERO c@fe MATRIX, oferować będzie m.in.
kserowanie,
skanowanie,
drukowanie
i bindowanie, a przede wszystkim wydruk
wielkoformatowy (plakatów) aż do formatu A0.
Z kolei punkt gastronomiczny, prowadzony przez
Restaurację-Pensjonat „Ostoja” z Pobiedzisk,
oprócz standardowego menu przygotował także
propozycję obiadów abonamentowych w cenie
11 złotych za kompletny zestaw.

SYMPOZJA I KONFERENCJE
 W gablocie Wydziału wywieszono informacje na
temat ogólnopolskiej konferencji „Foresight –
narzędzie przyszłości?” organizowanej w dniu
13 września br. w Concordii Design przy
ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu. „Foresight –
narzędzie przyszłości?” to wydarzenie, którego
strategicznym celem jest podsumowanie projektu
„Foresight – narzędzie wspierające transfer
wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami” oraz
umożliwienie wymiany doświadczeń osobom
związanym z nauką i biznesem.

PODZIĘKOWANIE
Szanowni Państwo,
Bycie dziekanem Wydziału Chemii naszego
Uniwersytetu jest niezwykle kształcącym
doświadczeniem. Po pierwsze, w czasie
kadencji dziekan lepiej poznaje Wydział i całą
złożoność jego funkcjonowania, po drugie
poznaje charaktery ludzi, z którymi razem
pracuje, po trzecie lepiej poznaje własny
charakter. Wszystkim, którzy współpracowali
ze mną i wspierali działania dziekana
i zespołu dziekańskiego w kadencji 2008-2012
serdecznie dziękuję. Całemu Wydziałowi życzę
dalszych sukcesów.
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