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Euroasmus and friends cup 2012 

Jedno boisko, 10 zespołów, ponad 80 zawodników, 
rzesza kibiców i niezapomniane emocje! 
 
16 maja 2012 na boisku w Ośrodku 
Przywodnym Rataje, os. Piastowskie 106A, 
wystartuje pierwszy międzynarodowy studencki 
turniej piłkarski EUROASMUS AND FRIENDS 
CUP 2012. 
 
Rozgrywki rozpoczną się o 10:00, a całodzienne 
zmagania zakończą mecze finałowe o godzinie 
20:00. 
Zespoły z Andory, Hiszpanii, Jamajki, Kamerunu, 
Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, zespół 
reprezentujący Środkową Azję oraz 
Międzynarodowa Drużyna z Uniwersytetu 
Medycznego, zawalczą o czekoladową replikę 
Pucharu UEFA EURO 2012™ ufundowaną przez 
sponsora narodowego UEFA EURO 2012™ firmę 
Wedel.  
Z trybun, prócz kibiców z Poznania, zawodników 
wspierać będą nasi specjalni goście – Slavko  
i Slavek, Maskotki UEFA EURO 2012™. 
Podczas turnieju dla zawodników i kibiców 
przygotowany zostanie grillowy piknik z napojami 
ufundowanymi przez firmę Carlsberg. 
W turnieju nagrodzeni będą: najlepszy zawodnik, 
bramkarz oraz najlepiej ubrana drużyna. 
Przygotowanie strojów organizatorzy pozostawili 
kreatywności zespołów. 
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę 
turniejową ufundowaną przez Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Po zakończeniu turnieju wspólne świętowanie 
zakończy się w Klubie Czekolada, przy ul. 
Wrocławskiej. 
Poznań – Miasto – Gospodarz UEFA EURO 
2012™, wspólnie ze studentami z Erasmus 
Student Network UAM i UEP zapraszają! 

 
 

Razem 
gramy, 
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Studencka wiosna ruszyła! 

W oczekiwaniu na oficjalne przekazanie kluczy do 
miasta poznańskim studentom, które nastąpi 17 
maja, wszystkich żaków zapraszamy do wspólnej 
zabawy. 

 
Oto harmonogram imprez, na których każdego 
studenta nie może zabraknąć: 

 

 11 maja – Polibuda Open Air 2012 

 11 – 20 maja – V Festiwal Kultury Ukraińska Wio-

sna 2012  

 12 – 13 maja - Festiwal Kultury Studenckiej ARTe-

nalia  

 12 maja – Ekonomalia UEP 

 13 – 19 maja – II Festiwal Outer Spaces  

 14 – 16 maja – Festiwal Kultury Studentów Kulmi-

nacje 

 15 maja – Agronalia 2012  

 16 maja – I poznańska edycja wrocławskiego  pro-

jektu P.I.W.O.  

 17 maja – JUWENALIA – wielki pochód studencki 

oraz występy zespołów studenckich ( m.in. AFRO-

kolektyw, UAM Dream Team) 

 18 maja –  JUWENALIA  - rock (Acid Drinkers, 

COMA) 

 19 maja – JUWENALIA  - alternatywa (m.in. Zakręt, 

Łąki Łan, HEY, Gooral) 

 20 maja – JUWENALIA  - hip-hop i reggae ( V-Unit, 

O.S.T.R., Frenchmann feat. RAJAH, GrubSon) 
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Światowej sławy naukowcy w Poznaniu 

W maju i czerwcu na poznańskich studentów cze-
kają nie tylko ważne wydarzenia rozrywkowe, ale 
także naukowe. W najbliższym czasie na naszych 
uczelniach będzie można posłuchać wykładów wie-
lu wybitnych naukowców. 

17 maja – Prof. Eli Y. Adashi (USA), wykład pt. „Profi-
laktyka przedekspozycyjna w zapobieganiu HIV  
u kobiet: nowe możliwości dla pokolenia wolnego od 
AIDS", 

22 maja – Prof. dr hab. Piotr Sztompka (Polska), wykład 
pt. „Zaufanie w polityce: brakujące ogniwo",  

24 maja – Prof. dr hab. Mykolas Michalbertas (Litwa), 
wykład pt. „Obrządek pogrzebowy Bałtów na terenie 
Litwy w okresie rzymskim i ówczesne strefy kulturowo-
etniczne", 

25 maja – Prof. Alan Cienki (Holandia), wykład pt. „Me-
taphor, gesture and thought", 

30 maja – Prof. Daniel Griffith (USA), wykład pt. „Ten 
maps that changed the world", 

30 maja – Prof. Jonathan Culpeper (Wielka Brytania), 
wykład pt. „Rzeczywistość a fikcja w konflikcie interper-
sonalnych w filmie Zapach kobiety", 

4 czerwca – Prof. Konstantinos Georgiadis (Grecja), 
wykład pt. „Międzynarodowa Akademia Olimpijska: 50 
lat Edukacji Olimpijskiej”, 

5 – 6 czerwca – Prof. Dmitrij Dobrovol’skij (Rosja), wy-
kłady pt. „Poznań wart poznania - o frazeologii  
w języku mediów", „Symbolika w językach Europy i jej 
znaczenie dla komunikacji międzykulturowej".  

Szczegółowy harmonogram wykładów 

 

Studenci do rewolucji! 

14 maja w Poznaniu rusza projekt Internetowe Re-
wolucje, do udziału w którym zachęcamy wszyst-
kich studentów planujących otworzyć własny biz-
nes. 

Współorganizowany przez Urząd Miasta projekt 
będzie trwał przez 6 dni, podczas których za darmo 
będzie można skorzystać z wiedzy ekspertów dot. 
obecności firmy w Internecie, bezpłatnej możliwo-
ści założenia strony internetowej, czy przeprowa-
dzenia kampanii reklamowej  
w wyszukiwarce. Dla chętnych będą także darmo-
we szkolenia na temat korzyści, jakie przynosi 
obecność firmy w sieci.  

Więcej informacji tutaj 

Porozumienie o współpracy Miasta z UAM  
i Uniwersytetem Przyrodniczym 

8 maja br. Prezydent Miasta Poznania podpisał 
porozumienie o współpracy Miasta z dwoma 
uczelniami: Uniwersytetem im. Adama Mickiewi-
cza oraz Uniwersytetem Przyrodniczym.  

Dzięki porozumieniu uczelnie uzyskają dostęp do 
systemu informacji przestrzennej Poznania. Mia-
sto tworzy ten system od kilku lat. Dane  
z systemu mogą być przydatne do prac nauko-
wych i dydaktycznych. 

W zamian Miasto uzyska od uczelni dostęp do 
naukowych opracowań na temat ochrony środowi-
ska czy kartografii. Z takich opracowań mogą ko-
rzystać m.in. Wydział Ochrony Środowiska i Miej-
ska Pracownia Urbanistyczna. 

 

 

Nowy Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego 
otwarty 

24 kwietnia br. oficjalnie otwarto nowoczesne 
Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego przy 
ulicy Dojazd, z którego będą korzystać studenci  
z wydziałów rolnictwa, bioinżynierii, biofizyki 
 i agroinżynierii. 

 

Nowe Biocentrum to przede wszystkim znakomi-
cie wyposażone i wszechstronne sale (równo-
cześnie może z nich korzystać ponad 4 tysiące 
osób), które mają zmienić jakość  
i wygodę pracy wykładowców i studentów Uni-
wersytetu Przyrodniczego. W budynku znajduje 
się też nowoczesna aula na 400 osób i szklarnie, 
w których będą powstawały nowe odmiany roślin. 

Budowa Biocentrum trwała dwa lata i kosztowała 
ponad 26 milionów złotych. Ponad 18 mln złotych 
z tej kwoty pochodziło z dotacji UE. 

 

Więcej informacji tutaj  
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http://www.poznan.pl/mim/studia/news/biocentrum-uniwersytetu-przyrodniczego,51710.html

