Jak będzie wyglądał świat za 10 lat? Możesz mieć na to wpływ!
Rusza V edycja konkursu 3Mind
Już po raz piąty 3M, globalny lider innowacji, zachęca koła naukowe, młodych
naukowców i kreatywne umysły do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie 3Mind.
Tematem tegorocznej edycji jest wykorzystanie możliwości przemysłu 4.0. dla
zrównoważonego rozwoju, a zwycięska drużyna otrzyma grant w wysokości 10.000 zł
na kontynuację działań nad swoimi projektami oraz zostanie nagrodzona podczas Gali
Finałowej. Rekrutacja projektów na stronie 3Mind ruszyła 9 marca i potrwa do połowy
kwietnia.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak świat będzie wyglądał za kilka lat? Badanie komórek
skóry w stratosferze w celu znalezienia leku na czerniaka i autonomiczny, podwodny dron,
który może eksplorować może dna oceanów pod kątem zanieczyszczeń – oto zwycięskie
projekty, realizujące wizje uczestników dwóch poprzednich edycji konkursu 3Mind. Jeśli
należysz do koła naukowego i pracujesz nad projektem związanym ze zrównoważonym
rozwojem lub przemysłem 4.0, Ty również możesz przyczynić się do zmiany otaczającej Cię
rzeczywistości! Weź udział w konkursie 3Mind i przedstaw prototyp projektu, który Twoim
zdaniem może zrewolucjonizować znany nam świat.
Zmieniaj świat z 3Mind!
Już po raz piąty 3M oraz Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo–
Technologicznych NOT łączą siły, aby wspierać oraz promować projekty naukowo-badawcze
młodych naukowców z zakresu technologii, chemii, medycyny, mechaniki oraz innych dziedzin
STEM. Jak co roku, głównym zadaniem, które czeka uczestników konkursu 3Mind będzie
przedstawienie prototypu projektu, nawiązującego do tworzenia lepszego, bardziej
zrównoważonego świata lub wspierania rozwoju przemysłu 4.0. Projekt musi odnosić się do
rozwiązania mającego cel przemysłowy oraz powinien składać się z materiału filmowego i
części opisowej, zawierającej szczegóły techniczne.
Do rywalizacji mogą przystąpić studenci studiów I i II stopnia, którzy są członkami kół
naukowych, działających przy uczelniach wyższych w całej Polsce. Aby wziąć udział w
konkursie 3Mind, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: konkurs3Mind.pl oraz
przesłać plik z nagranym samodzielnie materiałem video, przedstawiającym projekt. Do Gali
Finałowej zakwalifikowanych zostanie jedynie kilka najlepszych zespołów. Podczas tego
wydarzenia każda z drużyn będzie musiała przekonać członków jury do swoich realizacji, a w
tym roku finaliści konkursu zmierzą się również podczas Gali z dodatkowym zadaniem, które
sprawdzi ich kreatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.
Tegoroczna edycja konkursu podzielona jest na pięć etapów:
•

•

Etap I: Rejestracja uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz
przesłanie samodzielnie przygotowanego filmu, trwającego maksymalnie 1 minutę (9.03 –
31.05.2020, godz. 20)
Etap II: Wstępna selekcja zgłoszeń – wybór od 8 do 12 projektów (1 – 4.06.2020)

•
•
•

Etap III: Wyłonienie od 4 do 6 uprzednio wybranych, najlepszych Projektów na podstawie
głosowania na stronie internetowej konkurs3Mind.pl (5.06 – 28.06.2020)
Etap IV: Przygotowania do prezentacji projektów podczas Finału konkursu 3Mind we
wsparciu pracowników 3M i NOT
Etap V: Gala Finałowa konkursu 3Mind – „Działaj dziś – zmieniaj jutro!”, podczas której
zostanie dokonany wybór zwycięzcy (9.10.2020)

3M wierzy, że przyszłość nauki leży w rękach młodych umysłów. Udział w konkursie 3Mind to
nie tylko szansa na rozwój własnej kreatywności oraz sprawdzenie potencjału tworzonego
projektu: zwycięska drużyna otrzyma także grant o wartości 10.000 zł na rozwój dalszej
działalności.
Chcesz wziąć udział w konkursie? Nie czekaj! Wejdź na stronę konkurs3Mind.pl i dowiedz się
więcej o warunkach uczestnictwa.
O 3M w Polsce
3M Poland Sp. z o.o. jest oddziałem międzynarodowego koncernu 3M, który w 2016 r. obchodził 25–
lecie działalności na naszym rynku. W ciągu tego czasu firma zainwestowała w Polsce ponad 500 mln
USD. 3M posiada obecnie 4 ośrodki produkcyjne w naszym kraju: dwa we Wrocławiu, w Janinowie k.
Grodziska Mazowieckiego oraz w Rabce. 3M zatrudnia w Polsce ponad 3 tys. pracowników i oferuje
około 10 tys. produktów w ramach 4 grup biznesowych: Bezpieczeństwo i przemysł, Transport i
elektronika, Ochrona zdrowia oraz Produkty konsumenckie. Centrala firmy mieści się w Kajetanach k.
Warszawy. Od 2013 r. we Wrocławiu działa nowoczesne Centrum Innowacji 3M, przestrzeń, w której
firma prezentuje nowe technologie i rozwiązania. Trzy lata później, również we Wrocławiu, koncern
uruchomił Centrum Usług Wspólnych 3M na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. We wrześniu
2017 r. z kolei otwarto Centrum Szkoleniowe 3M we Wrocławiu.
3M w Polsce tworzy dla swoich pracowników doskonałe warunki pracy i możliwości rozwoju, czego
dowodzi otrzymywanie przez kilka lat z rzędu tytułu Solidnego Pracodawcy, wyróżnienia Great Place to
Work® w 2016, 2017, 2018 i 2019 r. oraz tytułu „Pracodawcy Roku” w Industry Awards 2019 r.
Działalność 3M w Polsce jest doceniane także przez organizacje branżowe. W 2017 r. projekt
marketingowy 3M pod hasłem „Starcie Szlifierzy” wyróżniono Brązowym Mieczem KTR. Rok wcześniej
projekt ten został nagrodzony przez Związek Firm PR Srebrnym oraz Złotym Spinaczem, a kampania
reklamowa promująca naukowe rozwiązania firmy 3M zdobyła brązową statuetkę Effie®. Ponadto 3M
w Polsce w 2019 r. zdobyło nagrodę „Tego, który zmienia polski przemysł”, wręczoną przez magazyn
Nowy Przemysł, a także kolejny raz zostało uznane za jedną z Najbardziej Etycznych Firm Świata
według Ethisphere Institue.
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