
  

 

Brussel, 9. mars 2016 

Warszawa, vert for Erasmus Student Networks 
største konferanse 

Fra den 7.-10. april 2016 blir Erasmus Student Networks (ESN) årsmøte organisert i 
Warszawa – hittil den største studentkonferansen av sitt slag. Konferansen organiseres 
hvert år av organisasjonen.   

Årsmøtet kommer til å være den største studentkonferansen som fokuserer på emnet mobilitet, der samtlige 
deltagere er en de facto representasjon av Erasmus-generasjonen. Det prestisjefylte møtet organiseres av 
den lokale seksjonen ESN SGH, som dermed forvandler Warszawa til ”Erasmus hovedstaden” i fire dager.  
I løpet av denne tiden kommer Warszawa til å ta imot en delegasjon på 1200 studenter som representerer 
500 høyere utdanningsinstitusjoner fra 38 land, som kommer for å diskutere - ikke bare organisasjonens 
fremtid, men også den bredere rollen som internasjonalt orienterte ungdommer kan spille i Europa.  
  

"Det er nødvendig for unge å få vite at, uavhengig av utdanning, økonomi eller etnisk 
bakgrunn – er deres stemme viktig!" - Safi Sabuni, President av ESN 

Etter mer enn 25 års erfaring er ESN den største studentorganisasjonen i Europa som er aktivt involvert 
innenfor mobilitet for unge og studentutveksling. Organisasjonen bidrar til å bygge et aktivt og dynamisk 
akademisk miljø gjennom å støtte og utvikle akademisk mobilitet og å skape bedre fremtidige 
jobbmuligheter for unge.  

Grunnet dette, kommer en av de sentrale aktivitetene under konferansen til å være et internasjonalt 
informasjonsmarked, der deltakerne er representanter fra hundretalls universitet og høyskoler i hele 
Europa, samt mange unge, internasjonale bedrifter. Markedet kommer til å være den største studentmessen 
organisert i Polen, og målgruppen vil være de lokale studentene. Det vil også bli tilbudt mer enn 50 
workshops (korte kurs) innenfor uformell utdanning, for å fokusere videre på å forbedre de unges forhold i 
arbeidslivet. 

I tråd med ESNs motto ”studenter som hjelper studenter”, 
støtter ESN aktivt europeisk integrasjon og interkulturelt 
utbytte gjennom sine adskillige aktiviteter og de frivilliges 
engasjement. Ett av de mest symbolske øyeblikkene under 
årsmøtet vil være den internasjonale flaggparaden. 
Delegatene vil kle seg i sine lands farger og vandre gjennom 
Warszawas gater for å feire ESNs kjerneverdier – felleskap i 
mangfold, samarbeid gjennom integrering, og kjærligheten til 
Europa som et sted for fred og kulturell utveskling. 

For å følge konferansen på sosiale medier, bruk 
emneknaggene #AGMwarsaw og #THISisESN. Oppdateringer 
vil også bli delt på facebook.com/AGMwarsaw og 
twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 

Erasmus Student Network er den største studentforeningen i Europa. Organisasjonen ble etablert den 16. 
oktober 1989, og registrert i 1990, for å støtte og utvikle studentmobilitet. Vi eksisterer ved mer enn 500 
høyere utdanningsinstitusjoner i 38 land. Nettverket er i stadig utvikling, med over 15 000 aktive 
medlemmer og mentorer som tar vare på internasjonale studenter. Med dette involverer ESN omtrent 34 
000 unge og tilbyr sine tjenester til omtrent 190 000 internasjonale studenter hvert år. Du kan finne mer 
informasjon på ESN’s Media Kit.  

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

