
Concursul Esri Young Scholars 

Suntem nerabdatori sa colaboram din nou cu dumneavoastra in cautarea studentului care va fi 
castigatorul din partea României al concursului Esri Young Scholars 2022. 

  
Ne bucuram ca in acest an castigatorul va putea sa isi prezinte proiectul si sa se conecteze cu alti 

tineri din intreaga lume prin participarea fizica la Conferinta Utilizatorilor Esri din San Diego. 
  
Premiul consta in: 
    Participarea la Conferinta Esri Education Summit @ Esri UC (9-12 iulie 2022) 
    Participarea la Conferinta Internationala a Utilizatorilor Esri (11-15 iulie 2022) 
    Bilet avion Bucuresti – San Diego si retur 
    Cazare hotel pentru 7 nopti ( 8 – 15 iulie 2022) 
   Diurna pentru 8 zile (66 USD / zi) 
  
Castigatorul concursului se va putea bucura de: 
    Inscrierea pe grupul Facebook pentru Young Scholars 
   Evenimente sociale, pentru a-i cunoaste si pe ceilalti castigatori ai premiului Young Scholars 

din intreaga lume. 
   Prezentarea posterului proiectului GIS in sectiunea Map Gallery din cadrul Esri UC  (posterul va 

fi printat direct de Esri) 
    Participarea la Ceremonia de decernare a premiilor pentru a li se inmana trofeul și o 

fotografie de grup cu Jack Dangermond, fondatorul si presedintele Esri. 
  
Suplimentar, castigatorul nostru va primi: 
  O licenta ArcGIS pentru uz personal (valabila un an) 
  
Cerintele de inscriere sunt urmatoarele: 
 Proiectul cu care se vor inscrie in concurs sa fie realizat prin intermediul tehnologiei si 

softurilor ArcGIS Esri. 
  Participantii trebuie sa aiba varsta pana in 30 de ani. 
  Trebuie sa fie inscrisi la un program de licenta sau master ai unei universitati din Romania. 

 Toate aplicatiile trebuie sa respecte pe deplin legile privind exporturile din SUA si toate 
celelalte legi aplicabile 

  Studentul castigator va fi responsabil pentru obtinerea vizei de calatorie necesara pentru vizita 
sa in SUA 

 Participarea in persoana la Conferinta Internationala a Utilizatorilor Esri este permisa doar 
persoanelor vaccinate complet impotriva COVID-19. 

  
Pentru a-i cunoaste pe castigatorii de anul trecut si proiectele acestora, puteti accesa Story Map-

ul dedicat concursului Esri Young Schoolars 2021. 
  
Mai multe informatii despre conditiile de participare pot fi accesate la acest link Esri Romania 

Young Scholar Award sau ne puteti scrie direct la adresa de email edu@esri.ro. 
  
Asteptam cu interes proiectele studentilor pasionati de GIS! 
Termenul de inscriere in concurs este  10 martie 2022. 

https://www.esri.com/en-us/about/events/education-summit/overview
https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/overview
https://storymaps.arcgis.com/stories/ecce5ae18edc42c99760c10b23d429fc
https://www.esri.ro/ro-ro/about/events/education/young-scholars-award
https://www.esri.ro/ro-ro/about/events/education/young-scholars-award
mailto:edu@esri.ro

