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Szanowni Chemicy Kwantowi,

Toruń 28 maja 2012 r.

Nadszedł czas na nową gazetkę Psi*.
KONFERENCJE
W dniach 2—5 września w Mariapfarr w Austrii odbędzie się 11th Central European Symposium on Theoretical Chemistry (CESTC). W imieniu
organizatorów konferencji zapraszam wszystkich do udziału.
Pełna informacja o konferencji znajdują się na stronie: http://www.uni-graz.at/tchwww/CESTC2012/.
W dniach 16—20 września 2012, w Białymstoku, odbędzie się 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W tym roku wróciliśmy do naszej
tradycji i utworzyliśmy niezależną sekcję chemia teoretyczna. Głównym koordynatorem sekcji będzie prof. Bogumił Jeziorski. Postanowiliśmy, że do
wykładów plenarnych zaprosimy głównie młodszych naukowców, którzy tytuły doktora habilitowanego uzyskali niedawno. Jednak wszystkich
naszych profesorów gorąco zapraszamy do udziału w konferencji i oceny naszej młodej kadry. Zaproszenia dla wykładowców już wysłałam. Proszę
wszystkich, którzy nie dostali zaproszeń, aby nie czuli się rozczarowani. Konferencje PTCHem odbywają się każdego roku i wszyscy jeszcze dużo
się napracujemy. W ramach sekcji przewidujemy wykłady plenarne 25 min. + 5 min na dyskusję oraz komunikaty 15 min. + 5 min. na dyskusję.
Przewidujemy również sesję posterową i atrakcyjną finansową nagrodę za najlepszy poster.
Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie:http://ptchem.linuxpl.info/pl/.
Dodatkowo dołączam dwa pliki, z lista wykładowców oraz planem roboczym sekcjina Zjazd.
W dniach 10—14 września 2012, we Wrocławiu odbędzie się konferencja Modeling and Design of Molecular Materials. Więcej informacji można
znaleźć pod linkiem: http://mdmm.pl/2012/.
STRONA INTERNETOWA
Przypominam adres strony internetowej Sekcji Chemii Teoretycznej. http://www.chem.umk.pl/ptch/teoptch/.
Aktualne informacje:
Dodałam wersję angielską strony.
Dodałam archiwum gazetki PSI* czyli kilka starych gazetek pomysłodawcy gazetki prof. Lucjana Pieli.
Miło mi poinformować, że nasza strona dołączona została do światowej strony World Association of Theoretical and Computational Chemistry:
http://www.watoc.net/index.html/. Patrz 'Links'.
Informacje o ofertach pracy uaktualniane są na bieżąco. Zainteresowanych proszę o zaglądanie na stronę.
Bardzo dziękuję prof. Bogumiłowi Jeziorskiemu za pomoc w opracowaniu strony internetowej oraz stałą konsultację we wszystkich sprawach
naszej Sekcji.
NAGRODY
Przypominam o Nagrodzie im. Profesora Jacka Rychlewskiego przyznawaną rokrocznie za najlepszą pracę magisterską z chemii kwantowej lub
wykorzystującą metody chemii kwantowej w różnych dziedzinach nauki. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej.
WYBORY
Prosiłam Państwa o informacje dot. przynależności do Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wszyscy chemicy kwantowi należą do naszej grupy,
gdyż taki jest cel moich działań. Formalnie tylko muszę mieć orientacyjna informację o członkach PTCHem. Dołączam listę członków, którzy wypełnili
moją ankietę. Sama pozwoliłam sobie dodać kilka nazwisk, których moim zdaniem nie może na liście zabraknąć. Lista powstała również do celów
wyborczych. Zorientowałam się, że potrzebna jest mi pomoc czyli wiceprzewodnicząca/wiceprzewodniczący. Wybory przeprowadzimy korespondencyjnie. Więcej informacji przyślę w późniejszym terminie. Najpierw musimy ustalić listę kandydatów. Moja propozycja konsultowana ze środowiskiem
jest następująca:
dr hab. Monika Musiał, prof. UŚ – znamy się od lat więc kontakt będzie łatwy, już pomagała mi w pracy. Należy do młodego pokolenia więc
będzie mogła w przyszłości moją pracę kontynuować.
jeżeli maja państwo inne kandydatury to proszę przysyłać dane na mój adres e-mailowy teomjb@chem.uni.torun.pl do 10 czerwca 2012 r.
UWAGI
Proszę o nadsyłanie uwag dot. wszystkich tematów, również wtedy jeżeli chcieliby Państwo coś zmienić w sprawach, którymi się zajmuję.
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