
                         
 

 

 

Temat: Prymusi na start! - 1 września ruszyła druga edycja ADAMED SmartUP 

 

Z początkiem roku szkolnego rozpoczęła się druga edycja ADAMED SmartUP, programu 

naukowo-edukacyjnego skierowanego do szczególnie utalentowanej młodzieży. Uczestnicy 

zawalczą o wyjazd na innowacyjny obóz naukowy, a najzdolniejsi mają również szansę 

ubiegać się o stypendia naukowe. 

 

Program ADAMED SmartUP adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, którzy interesują się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Udział w nim 

może wziąć każdy w wieku 15-19 lat. Pierwszym krokiem w walce o stypendium marzeń jest 

innowacyjna gra ARG oparta na alternatywnej rzeczywistości, w której uczestnicy muszą 

stawić czoła zagadkom weryfikującym jednocześnie wiedzę, logikę oraz umiejętność 

kojarzenia faktów. Rekrutacja do programu już się rozpoczęła! By wziąć udział w tej 

niezwykłej naukowej przygodzie wystarczy zarejestrować się na stronie 

www.adamedsmartup.pl. 

 

Zainteresowanie pierwszą edycją programu przerosło nasze oczekiwania. W ubiegłym roku 

do udziału w projekcie zarejestrowało się ponad 5,5 tys. osób. Od tamtego momentu naszą 

stronę odwiedzono 75 tys. razy, a lekcje edukacyjne zamieszczone na platformie obejrzano 

łącznie 30 tys. razy. 

 

W kolejnych etapach osoby, które najlepiej poradzą sobie w grze zaproszone zostaną na 

rozmowy z Radą Naukową Programu. Wcześniej jednak, będą musiały przygotować komplet 

dokumentów (świadectwo, CV, list motywacyjny, opinia nauczyciela), na podstawie których 

zostaną ocenione ich sylwetki.  

 

Następnym krokiem jest obóz naukowy, podczas którego młodzież będzie miała możliwość 

przeprowadzania doświadczeń, odwiedzenia miejsc niedostępnych na co dzień 

zwiedzającym, a w końcu – poznania rówieśników i podobnych zainteresowaniach. 

Najzdolniejsi zostaną objęci 10-miesięcznym programem konsultacji edukacyjnych, a finalnie 

osoby o szczególnym potencjale otrzymają stypendium naukowe. 

 

Więcej informacji o programie: www.adamedsmartup.pl 

 

http://www.adamedsmartup.pl/
http://www.adamedsmartup.pl/


                         
 

 

Zachęcamy do przekazania informacji o projekcie uczniom Państwa szkoły. W razie pytań 

prosimy o kontakt pod adresem email: marta.grabarczyk@adamed.com.pl lub pod nr tel. 

22 486 42 26. 

 

*** 

 

ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz 

wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą 

inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny 

przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat. Program patronatem honorowym objęli: Minister 

Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi, Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

 

Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Grupy Adamed, której celem jest 

wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki 

oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego. 

 

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno–biotechnologiczna, która powstała dzięki 

własnej myśli naukowej i własnym patentom. Obecnie jest producentem ponad 250 

produktów, oferowanych pacjentom w 60 krajach na świecie. Posiada swoje 

przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Aktualnie zatrudnia 1600 

osób. Od 2000 r. firma prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, przeznaczając na 

ten cel kwotę 900 mln zł. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uczelniami oraz 

instytutami naukowymi. Własność intelektualna firmy chroniona jest wieloma patentami. 
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