
  

 

Bruksela, 9 Marca 2016 

Warszawa, miasto goszczące największe spotkanie 
organizacji Erasmus Student Network 

W dniach 7 do 10 kwietnia 2016 Warszawa będzie gospodarzem Annual General Meeting, 
największej tego typu studenckiej konferencji w Europie. Spotkanie organizowane jest 
corocznie przez Erasmus Student Network (ESN).  

Jako de-facto reprezentacja pokolenia stypendystów programu Erasmus+, Annual General Meeting (AGM) 
jest największą europejską konferencją studencką skoncentrowaną na tematyce mobilności. Zorganizowana 
przez członków lokalnej sekcji ESN działającej przy warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, jest niezwykle 
prestiżowym wydarzeniem, które odbędzie się w tym roku w Warszawie  przemieniając je na 4 dni w 
„Stolicę Erasmusa”. W tym czasie Warszawa będzie gościć 1200 delegatów reprezentujących szkoły wyższe 
z 38 krajów, aby debatować nie tylko o przyszłości samej organizacji, ale również o poszerzeniu roli 
międzynarodowej młodzieży w Europie. 

 „Musimy uświadomić młodych ludzi, że bez względu na to jakie jest ich edukacyjne, 
ekonomiczne czy etniczne pochodzenie, ich głos się liczy! „  - Safi Sabuni, Prezydent, ESN  

W rzeczy samej, z ponad 25-letnim doświadczeniem, ESN jest największą studencką organizacją w Europie, 
aktywnie zaangażowaną w dziedziny mobilności młodzieży i studenckich programów wymian. Organizacja 
ma swój wkład w proces tworzenia aktywnego i dynamicznego środowiska akademickiego poprzez wsparcie 
i rozwój studenckiej mobilności oraz poprzez kreacje lepszych perspektyw zawodowych dla młodych ludzi. 

Głównym punktem AGM’u będzie międzynarodowy Infomarket, który zgromadzi reprezentantów z setek 
europejskich uniwersytetów, jak i przedstawicieli młodych międzynarodowych przedsiębiorstw. Infomarket 
będzie najbardziej kompleksowymi targami edukacyjnymi w Polsce dedykowanymi lokalnym studentom. Co 
więcej ponad 50 szkoleń i warsztatów pod hasłem nieformalnej edukacji zostanie przeprowadzonych 
podczas AGM’u, aby mocniej wesprzeć kwestię szans młodzieży na współczesnym rynku pracy. 

Zgodnie ze swoim motto ‘Students Helping Students’, ESN 
aktywnie wspiera europejską integrację i wymianę 
międzykulturową poprzez liczne działania i pracę swoich 
wolontariuszy. Jednym z najbardziej symbolicznych 
momentów AGM’u będzie międzynarodowa parada flag, 
podczas której delegacji ubrani w barwy narodowe swoich 
krajów przejdą ulicami Warszawy, a by uczcić najważniejsze 
wartości ESNu - jedność w różnorodności, współpracę w 
zakresie integracji i miłość dla Europy jako środowiska pokoju 
i kulturowej wymiany.  

Aby śledzić wydarzenie w mediach społecznościowych, użyj 
hashtag’ów #AGMwarsaw oraz #THISisESN. Aktualności 
będą również umieszczane na facebook.com/AGMwarsaw 
oraz poprzez twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 
Erasmus Student Network jest największą studencką organizacją w Europie. Została założona 16 października 
1989 i zarejestrowana w 1990, aby wspierać i rozwijać programy wymian studenckich. Jesteśmy obecni na ponad 
500 uczelniach wyższych w 38 krajach. Sieć ciągle się rozwija i rozrasta z 15,000 aktywnymi wolontariuszami 
wspieranymi przez mentorów, którzy opiekują się międzynarodowymi studentami. Tym samym, ESN angażuje 
około 34,000 młodych ludzi oferując  swoje usługi ponad 190,000 międzynarodowym studentom rocznie. Więcej 
informacji o działalności ESN można odnaleźć w ESN’s Media Kit.  

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

