Esri Young Scholars Romania (link pagina web a concursului)
Ca si in anii precedenti, dorim sa va anuntam ca am dat startul concursului Esri
Young Scholars, concurs in cadrul caruia castigatorul va avea posibilitatea de a
participa la Education Summit (11-14 iulie 2020) si la Conferinta Internationala
Esri (13-17 iulie 2020) si din San Diego, California si, mai mult de atat, de a-si
expune si prezenta proiectul sau GIS, in cadrul sectiunii de postere Map
Gallery (aceasta galerie de postere este deschisa pe toata perioada conferintei Esri
si vizualizata de peste 19 000 de participanti la conferinta).
Premiul Esri Young Scholar include:
 Cheltuielile de transport aerian, cazare si diurna pentru a participa la
Education Summit si la Conferinta Internationala Esri.
 Taxa de inregistrare la ambele conferinte.
 Participarea la evenimente sociale pentru a-i intalni pe ceilalti Young
Scholars.
 Afișarea si prezentarea lucrarii si interactionarea cu ceilalti Young Scholars la
deschiderea Galeriei de harti (Map Gallery) din cadrul UC.
 Participarea la ceremonia de premiere SAG (Special Achievement in GIS)
pentru a primi recunoasterea oficiala a premiului.
 Participarea pe grupul de Facebook Esri Young Scholars.
Termenii si conditiile de participare sunt urmatoarele:
 Castigatorul trebuie sa fie student sau masterand la o universitate din
Romania si sa aibe varsta pana in 25 de ani;
 Castigatorul va fi responsabil pentru obtinerea vizei necesare pentru vizita sa
in US (daca este cazul).
 Castigatorul va trebui sa aiba sau sa isi creeze un Cont Esri pentru a participa
la conferința utilizatorilor Esri.
 Castigatorul va trebui sa depuna o fotografie proprie pentru a fi inclusa intr-un
storymap, a tuturor castigatorilor concursului Esri Young Scholars din
intreaga lume.

Criteriile de selectie
Proiectele trimise catre Esri Romania vor fi analizate în termen de 2 saptamani de
catre un grup format din membri din mediul academic si de bussines. Proiectele vor
fi evaluate in functie de conținut, precum și de designul posterului și de organizarea
și claritatea descrierii proiectului.
Ce trebuie sa trimiteti
Daca indepliniti termenii si conditiile si doriti sa aplicati pentru inscrierea in concurs,
va trebui sa trimiteti urmatoarele documente nu mai tarziu de duminica, 8 martie,
ora 17.00.
 Un poster care evidentiaza obiectivele, metodele si rezultatele utilizarii
tehnologiei Esri si indeplineste urmatoarele cerinte.
o Posterul trebuie creat doar de catre solicitant (nu vom accepta
lucrarile de grup).
o Posterul trebuie sa fie prezentat in format document portabil
(PDF).

o
o

Orientarea posterului trebuie sa fie portret pentru afisele din San
Diego, iar dimensiunile trebuie sa fie de 60,96 cm x 91,44 cm.
Pentru o imprimare de calitate, toate hartile si graficele trebuie sa
aiba o rezolutie inalta, minim 300 dpi.

O

descriere sumara prin care explicati munca voastra.
o Descrierea ar trebui sa contina între 800-1000 de cuvinte.
o Includeti harti si diagrame (print sceen-uri), daca este cazul si
pentru a explica cercetarea dvs.
 O declarație personala in care sa descrieti experiența voastra cu GIS-ul si de
ce doriti sa participati la Esri UC.
o Declaratia nu trebuie sa depaseasca 1 pagina, 12 pt font.
 Informații complete de contact (nume si prenume, adresa de e-mail, numar de
telefon).
 Denumirea institutiei si programul de studiu.
Proiectele vor fi trimise pe adresa de email edu@esri.ro.
Daca aveti intrebari, va rugam sa nu ezitati sa se scrieti la adresa de
email edu@esri.ro.
Toate informatii necesare despre Esri Young Scholars Romania le puteti gasi
pe pagina web a concursului.
Am atasat in copia acestui e-mail si posterul Esri Young Scholars, pe care va rugam
fie sa-l printati, fie sa-l trimiteti pe e-mail studentilor, acesta contine informatiile
necesare unui student/masterand pentru a se inscrie in concurs (poate fi descarcat
direct de pe site).
Pentru a descoperi care au fost castigatorii concursului din de anii precedenti, va rog
sa consultati acest StoryMap: Esri Romania Young Scholars.
Mai mult de atat, daca doriti, va recomandam sa consultati posterele castigatorilor
concursului Esri Young Scholars la nivel global, din ultimii 2 ani, la acest
link https://mapgallery.esri.com/.
In urma inscrierii in concurs, toti participantii, eligibili pentru Esri Young Scholars, vor
avea posibilitatea de a-si expune si prezenta proiectul in cadrul sectiunii de postere a
conferintei noastre, din 23 septembrie 2020, Radisson Blu Bucuresti.

