
  

 

Buxelles, 9 Martie 2016 
  

Varșovia, orașul gazdă al celei mai mari adunări 
Erasmus Student Network 

 

De pe 7 pană pe 10 Aprilie 2016, Varșovia va găzdui Adunarea Generală 
Anuală (AGM), cea mai mare conferintă studentească de acest tip din 
Europa. Evenimentul este organizat în fiecare an de către Erasmus Student 
Network (ESN). 
 
Ca o prezentare de-facto a generației Erasmus, Întâlnirea Adunării Generale este cea mai mare 
conferință Europeană studențească dedicată temei mobilității. Organizată de membrii organizației 
locale ESN SGH, prestigiosul eveniment va avea loc anul acesta în Varșovia, transformând orașul în 
“Capitala Erasmus” pentru 4 zile. În acest timp Varșovia va găzdui o delegație de 1 200 de studenți care 
reprezintă 500 de instituții de învățământ superior din 38 de țări care vor dezbate nu numai viitorul 
organizației, dar și pentru a rolul extins al orientării internaționale a tinerilor din Europa. 
 

“Tinerii trebuie să știe că vocea lor contează,  indiferent de trecutul lor 
educațional, economic sau etnic.”- Safi Sabuni, Președinte ESN 

Într-adevăr, cu peste 25 de ani de activitate, ESN este cea mai mare organizație studențească din 
Europa implicată în domeniul mobilității de tineret și a schimburilor studențești. Organizația contribuie 
la crearea unui mediu academic activ și dinamic sprijinind și dezvoltând mobilitățile academice și la 
crearea unor perspective din punct de vedere a  locurilor de muncă pentru tineri.  

Că atare, un aspect central al AGM va fi un „infomarket” internațional care va stimula participarea a 
sute de reprezentanți ai universităților din toată Europa, precum și găzduirea unor tinere companii 
internaționale. Infomarket va fi cel mai cuprinzător târg de studii organizat în Polonia și va servi 
studenții locali. Pentru a susține mai departe tematica angajabilitatii tinerilor, la AGM vor avea loc mai 
mult de 50 de workshopuri sub umbrela educației non-formale.   

În linie cu motto-ul sau “Studenții ajută studenți” ESN 
sprijină în mod activ integrarea europeană și schimbul 
intercultural prin numeroase activități și prin voluntarii săi. 
Unul dintre cele mai simbolice momente ale AGM va fi 
Parada Internațională a Steagurilor, cu delegații îmbrăcați 
în culorile țării pe care o reprezintă mergând pe străzile din 
Varșovia și celebrând valorile ESN: unitate în diversitate, 
cooperare în integrare și dragostea pentru Europa ca parte 
a păcii și schimb cultural. 

Pentru a urmări evenimentul pe social media, folosește 
#AGMwarsaw si #ThisisESN. Actualizările vor fi 
disponsibile pe facebook.com/AGMwarsaw si pe 
twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 
 
Erasmus Student Network este cea mai mare organizație studențească din Europa. A fost fondată la data 
de 16 octombrie 1989 și înregistrată legal în 1990 ca ajutând și dezvoltând schimburile studențești. Suntem 
prezenți în mai mult de 500 de instituții de învățământ superior în 38 de țări. Rețeaua este într-o continuă 
creștere și dezvoltare, cu peste 15 000 de membri activi ajutați de mentori care sprijină studenții străini. 
Așadar, ESN implică aproximativ 34 000 de tineri care oferă servicii unui număr de aproape 190 000 de 
studenți în fiecare an. Mai multe informații pot fi găsite prin ESN’s Media Kit. 

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

