
Kontakt
AMU Poznań Student
Chapter of the AAPG

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
o naszej działalności,

 odwiedź naszą stronę internetową:

www.aapg.amu.edu.pl

lub napisz do nas:

poznan.aapgstchapter@amu.edu.pl

AMU Poznań Student Chapter
of the AAPG

Instytut Geologii UAM
ul. Maków Polnych 16

61-606 Poznań

Zapraszamy także do polubienia
naszego fanpage’a na 

facebook.com

Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych

Zostań naszym
sponsorem!

Numer konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 
(Bank: BZ WBK)

Odbiorca: Poznań Student Chapter of AAPG
CEL: Z00000671

Adres: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NIP: 777-000-63-50

Zostając oficjalnym sponsorem AMU Poznań 
Student Chapter of the AAPG:

-wspierasz nasze działania edukacyjne,
-inwestujesz w ambitnych studentów,
-promujesz swoją firmę poprzez m.in. 

umieszczenie wizerunku firmy na naszych 
materiałach promocyjnych, stronie internetowej i 
Facebooku, koszulkach; będzie on eksponowany 

podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych.

Wydarzenia, w których bierzemy udział 
relacjonowane są przez media lokalne, krajowe 

oraz międzynarodowe.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu 
uzyskania szczegółowej oferty sponsorskiej!

UNIWERSYTET 
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU



AMU Poznań Student
Chapter of the AAPG AAPG

Równie ważnym elementem naszej działalności 
są wyjazdy terenowe np. na wiercenia naftowe 

czy do magazynów rdzeni wiertniczych oraz 
udział w konferencjach naukowych, zarówno 

krajowych jak i zagranicznych.

Studenckie Koło AAPG przy Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia 

studentom poszerzanie swojej wiedzy i 
umiejętności z zakresu szeroko pojętej geologii 

naftowej m.in. poprzez uczestnictwo w 
warsztatach, wykładach czy prowadzenie 
projektów badawczych. Inne korzyści to 

możliwość udziału w zagranicznych kursach i 
konferencjach, dostęp do prestiżowych 

publikacji, udział w konkursie Imperial Barrel 
Award, granty i dofinansowania projektów 

naukowych i dyplomowych. Studenci są także 
lepiej postrzegani na rynku pracy.

Działalność 

Chętnie podejmujemy współpracę z 
jednostkami naukowymi, firmami z sektora 

energetycznego oraz innymi kołami naukowymi 
w Polsce i na świecie. Organizujemy także 

lekcje geologii dla młodzieży szkolnej! 

Zainteresowanych współpracą z nami 
zapraszamy do kontaktu!

Co roku aktywnie uczestniczymy 
w wydarzeniach takich jak

Festiwal Nauki i Sztuki oraz Noc Naukowców.

Chcesz wiedzieć więcej?

www.aapg.org

American Association of Petroleum Geologists
(Amerykańskie Stowarzyszenie 

Geologów Naftowych)
to założona w 1917 roku ogólnoświatowa 
organizacja zrzeszająca przede wszystkim 
specjalistów, naukowców oraz studentów 

skoncentrowanych wokół 
przemysłu naftowego. 
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