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Alkahest - hipotetyczny uniwersalny rozpuszczalnik
w alchemii, który potrafi „rozkładać i pochłaniać
każdą materię”, w tym również złoto. Stworzenie
terminu „alkahest” przypisywane jest Paracelsusowi,
który prawdopodobnie zaczerpnął ją z arabskiego
( القاليczyt. al-kali) - ług.
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Nasze Koło powstało w lutym 1946 roku. Jesteśmy najstarszym
Kołem Naukowym działającym przy Wydziale Chemii UMCS oraz
jednym z najstarszych kół studenckich w Polsce.
Zrzeszamy studentów wszystkich specjalności „chemia”.
Głównym celem Koła jest popularyzacja chemii oraz poszerzanie
własnej wiedzy na seminariach oraz konferencjach naukowych.
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Sekcja powstała w lutym 2007 roku w ramach
współpracy z Kołem Naukowym „Foton” przy
Politechnice Lubelskiej. Na swoim koncie mamy
wiele projektów o tematyce światłowodowej
m.in. „fotoniczną suknię”, „machu-świstu”,
„ogród” oraz „koziołek” światłowodowy.
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 uzupełniasz i pogłębiasz swoją wiedzę chemiczną i nie tylko,
 wdrażasz się do pracy naukowej w zakresie nauk chemicznych,
 poprzez udział w seminariach, konferencjach oraz zjazdach
naukowych możesz wymieniać doświadczenia oraz rozwijać
swoje zainteresowania,
 zyskujesz lepszy start zawodowy
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Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
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