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Współpraca AGH z Marathon Petroleum
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie będzie współpracować z firmą wydobywczą
Marathon Petroleum. Firma ma zatrudniać absolwentów uczelni i prowadzić z nią wspólne
badania - poinformował PAP rzecznik AGH Bartosz Dembiński.
Współpracę z polskim oddziałem amerykańskiego koncernu będzie prowadził przede wszystkim

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. We wtorek władze uczelni i przedstawiciele firmy podpisali w tej
sprawie list intencyjny.
"Umowa z AGH dotyczyć będzie m.in. możliwości zatrudniania absolwentów uczelni, a także dyskusję
nad współpracą w obszarze naukowo-badawczym" - poinformował rzecznik.
Firma Marathon prowadzi działalność w dziesięciu krajach, są to: Stany Zjednoczone, Kanada,
Indonezja, Wielka Brytania, Norwegia, Angola, Gwinea Równikowa, Libia, Irak a od niedawna
również Polska. Marathon składa się z dwóch niezależnych korporacji: Marathon Petroleum oraz
Marathon Oil.
Marathon Oil Poland ma 51 proc. udziałów w dziesięciu koncesjach na wydobycie gazu ziemnego
w Polsce, na obszarze o łącznej powierzchni około 8,5 tys. km kw. W lipcu 2010 roku firma Marathon
otworzyła swoje biuro w Warszawie, natomiast w latach 2011-2012 planuje rozpocząć badania
sejsmiczne i pierwsze wiercenia.
Głównym partnerem umowy ze strony Akademii będzie Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.
List intencyjny podpisali prof. Jerzy Lis, prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH oraz Carl R.
Hubacher Jr., resident manager Marathon Petroleum Poland Service Sp. z o.o.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/11931.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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