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materiał promocyjny

Nie zmarnuj potencjału!
Daj się odkryć!
Pasjonujesz się naukami ścisłymi
i przyrodniczymi oraz marzysz o impo
nującej karierze naukowej? Fundacja
Grupy Adamed pomyślała o Twojej przy
szłości, wychodząc z inicjatywą progra
mu, dzięki któremu i Ty masz szansę stać
się członkiem elity naukowej. Weź udział
w innowacyjnym procesie rekrutacji,
który rozpoczyna interaktywna gra, i wy
graj stypendium marzeń!
ADAMED SmartUP ruszył z trzecią
edycją, dając młodym, polskim pasjona
tom nauk ścisłych i przyrodniczych ko
lejną szansę na podjęcie wyzwania oraz
zawalczenie o unikalne nagrody. Pro
gram, realizowany od 2014 r. przez Fun
dację Grupy Adamed, ma na celu umoż
liwienie młodzieży w wieku 15-19 lat
rozwój swoich naukowych zaintereso
wań oraz podjęcie kroków w stronę im
ponującej kariery.

Pierwsze kroki do kariery
Rejestracja do trzeciej edycji ruszyła
już pierwszego dnia roku szkolnego. Pro
ces rekrutacyjny rozpoczyna się grą in
ternetową, tzw. naukowym survivalem.
Ci, którzy poradzą sobie z nim najlepiej,
zostaną poproszeni o przysłanie swoich
aplikacji oraz zaproszeni na rozmowy

kwalifikacyjne z Radą Naukową Progra
mu. W ten sposób wyłonieni zostaną
uczestnicy innowacyjnego obozu nauko
wego. Dziesięcioro laureatów nagrody
głównej programu objętych zostanie
opieką mentorską pod okiem doświad
czonych ekspertów. Konsultacje eduka
cyjne będą trwać 10 miesięcy, a osoby
z największym potencjałem mają szansę
otrzymać wyjątkowe stypendium nauko
we, dostosowane do indywidualnych po
trzeb. Jest o co walczyć!

Podejmij wyzwanie
Połączenie pasji do nauki z determi
nacją to pierwszy krok do sukcesu. Dru
gim jest spróbowanie własnych sił. Do
tychczasowi laureaci przyznają zgod
nie, że program otworzył przed nimi
wiele zamkniętych do tej pory drzwi.
Rozszerzył ich perspektywy, umożli
wiając przy tym zdobywanie cennego
dla nich doświadczenia, którego nie da
się nabyć w trakcie normalnego toku
nauki.
Już we wrześniu podejmij wyzwa
nie, postaw pierwszy krok, wejdź na:
www.adamedsmartup.pl i wykorzy
staj swój potencjał. Kto wie, może to Ty
zdobędziesz kolejnego Nobla?!
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