
  

 

Brussels, D. 9.  Marts 2016 

Warsaw, værtsby for den største konference for 
Erasmus Student Network 

Fra den 7-10  april 2016, vil Warsawa være vært for Annual General Meeting(AGM), 
den største studie konference i Europa. Dette event er organiseret hvert år af 
Erasmus Student Network (ESN). 

Som en næsten faktisk afbildning af ESN og dens nuværende medlemmer, er AGM den største 
Europæiske studie konference med fokus på bevægethed.Arrangeret af den lokale sektion ESN SGH, 
vil dette prestigefyldte event blive afholdt i Warsawa dette år, som vil forvandle byen til ’Erasmus’ 
hovedstad’ i 4 dage. I løbet af disse dage vil Warsawa lægge hus til en delegation besående af 1.200 
studerende, som repræsenterer 500 forskellige videregående uddannelsesinstitutioner fra 38 
forskellige lande, for ikke kun at diskutere organisationens fremtid, men også vigtigheden i en 
internationalt informeret ungdom i Europa. 

”VI har brug for at ungdommen ved at, uanset deres uddannelse, økonomiske eller etniske 
baggrund, så er deres mening vigtig!” - Safi Sabuni, Præsident of ESN 

Med mere end 25 års erfaring så er ESN den største studenter organisation i Europa, aktivt involveret i 
ungdoms mobilitet og studenter udveksling. Organisationen hjælper til med opbygningen af et 
dynamisk og aktivt akademisk miljø. 

Derfor er en central del af AGM det internationale infomarkedet der består af deltagerne, som 
repræsenterer mere end 100 universiteter rundt i Europa, samt flere  nye international selskaber. 
Infomarketet vil være den mest omfattende studie messe i Polen, målrettet til de lokale studerende. I 
ungdoms beskæftigelsesegnetheds ånd vil der derudover være over 50 forskellige uformelle 
udannelses workshops tilbydes til AGM 

I relation til vores motto ‘Students Helping 
Students’(studerende, som hjælper studerende), så støtter 
ESN aktivt europæisk integration, og interkulturel 
udveksling ved hjælp af utallige aktiviteter og dennes 
frivillige. Nok den mest symbolske tradition på AGM vil 
være Den Internationale Flag Parade, som består af de 
delegeret iklædt deres lands farver, gå gennem Warsaws 
gader, for at fejre ESN kerne principer - unity in diversity 
(enighed i forskelighed), samarbejde i integration, og 
kærlighed til Europa som et område for red og kulturel 
udveksling. 

For at vi kan følg AGM på de sociale medier, vær venlig at 
bruge hashtagsne #AGMwarsaw og #THISisESN. Der vil 

også være updates på  facebook.com/AGMwarsaw og  twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 

 
 Erasmus Student Network er den største studenterorganisation i Europa. Den blev grundlagt den 16. oktober 
1989 og officielt registret i 1990, den er til for at understøtte og udvikle studenter udveksling.  Vi har afdelinger i 
mere end 500 Videregående uddannelsesinstitutioner i 38 forskellige lande. Netværket er under konstant 
udvikling og udvidning, med 15.000 aktive medlemmer, støtte af mentorer, som tager hånd om internationale 
studerende. ESN har dermed omkring 34.000 unge og studerende, som hjælper og støtter omkring 190.000 
internationale studerende hvert år. Mere info om ESN kan findes gennem  ESN’s Media Kit.  

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

