
  

 

Brussels, 9th March 2016 

Varšava, hostitelské město největšího  
setkání Erasmus Student Network 

 
Od 7. do 10. dubna 2016 bude Varšava hostit AGM (Annual General Meeting), 
největší studentskou konferenci svého druhu v Evropě. Tato událost je každoročně 
organizována Erasmus Student Network (ESN). 

Jakožto praktický reprezentant generace Erasmus je AGM největší studentskou konferencí zaměřující 
se na mobilitu. Díky místí sekci ESN SGH se letos tato prestižní událost uskuteční ve Varšavě, čímž jí 
učiní na čtyři dny „Hlavním městem Erasmu“. Během těchto dní bude Varšava hostit na 1200 studentů 
reprezentujících 500 institucí vyššího vzdělání z 38 zemí. Tito zástupci budou debatovat nejenom na 
téma budoucnosti organizace, ale také o širším významu mezinárodně orientované mládeže v Evropě. 

„Potřebujeme, aby mladí věděli, že nezáleží na jejich vzdělání, ekonomických či 
rasových původech. Že jejich hlas se počítá!“ – Safi Sabuni, Prezidentka ESN 

S více než 25 lety zkušeností je ESN největší studentskou organizací v Evropě, aktivně se zapojující na 
poli mobility mládeže a studentských výměnných pobytů. Organizace se podílí na tvorbě aktivního a 
dynamického akademického prostředí, a to díky podpoře a zlepšování akademické mobility a 
vytvářením lepších kariérních vyhlídek pro mladé. 

Právě proto bude hlavním rysem AGM „Mezinárodní Infomarket“ prezentující stovky universit a 
mladých mezinárodních společností z celé Evropy. Informarket tak bude největší studijní veletrh 
organizovaný studenty v Polsku. Na AGM se také v rámci podpory zaměstnanosti mladistvých 
uskuteční na 50 workshopů. 

Ve spojitosti s heslem „Studenti pomáhají studentům“ ESN 
aktivně podporuje evropskou integraci a mezikulturní 
výměny skrze mnohé aktivity. Mezi nejvíce symbolické 
momenty na AGM bude patřit Mezinárodní Flag Parade, 
při kterém se delegace převléknou do národních barev, aby 
mohli projít Varšavou na oslavu klíčových hodnot ESN – 
jednoty v rozmanitosti, spolupráci v integraci a lásce 
k Evropě jako oblasti míru a kulturního porozumění. 

Pro sledování události na sociálních sítích použijte hashtag 
#AGMwarsaw a #THISisESN. Aktuální informace 
naleznete také na facebook.com/AGMwarsaw a 
twitter.com/AGMwarsaw2016. 
 

 
 
 
Erasmus Student Network je největší studentskou organizací v Evropě. Byla založena 16. října 1989 za 
účelem podpory a rozvoje studentských mobilit. Organizace je aktivní na více než 500 univerzitách v 38 
zemích světa. ESN se stále rozvíjí a rozrůstá. V současné době má 15.000 aktivních členů, kteří pomáhají 
mezinárodních studentům na svých domovských univerzitách. Více informací naleznete v ESN’s Media Kit.  

https://www.facebook.com/AGMWarsaw/
https://twitter.com/agmwarsaw2016
http://www.esn.org/
http://esn.org/mediakit

