
  

 

Bruselj, 9. marec 2016 

Varšava, gostiteljsko mesto največjega dogodka 
študentske mreže Erasmus 

 

Od 7 do 10 aprila 2016 bo Varšava gostila letno generalno skupščino, 
največjo študentsko konferenco v Evropi. Gre za dogodek, ki je vsako leto 
organiziran v sklopu študentske mreže Erasmus (ESN). 
 
Kot dejanski predstavnik Erasmus generacije, je letna generalna skupščina največja študentska 
konferenca na temo mobilnosti. Ta prestižni dogodek, organiziran s strani članov ESN SGH, se bo letos 
odvijal v Varšavi in mesto za štiri dni preimenoval v ‘glavno mesto Erasmusa’ . V tem času bo Varšava 
gostila 1200 študentov, ki bodo predstavljali 500 višješolskih inštitucij iz 38 držav. Le-ti bodo 
razpravljali ne samo o prihodnosti same organizacij, ampak tudi o širši vlogi mednarodno usmerjenih 
mladih v Evropi. 
  
"Potrebujemo da se mladi zavedajo, da neglede na njihovo izobrazbo, ekonomičen 

status ali etično ozadje njihov glas šteje!"- Safi Sabuni, predsednica ESN 
ESN je z več kot 25 leti izkušenj, največja študentska organizacija v Evropi, ki se aktivno vključuje v 
mobilnost mladih in študentske izmenjave. Organizacija prispeva h gradnji aktivnega in dinamičnega 
akademskega okolja s podpiranjem in razvijanjem akademske mobilnosti ter z ustvarjanjem boljših 
zaposlitvenih možnosti za mlade. 

Osrednja značilnost skupščine je Internacionalni Infomarket, ki se ponaša z udeležbo na stotine 
univerz iz cele Evrope, prav tako pa se predstavijo številna mlada mednarodna podjetja. Infomarket bo 
celovit sejem, ki bo ciljal na poljske lokalne študente. Na AGM-u se podpira zaposljivost mladih, saj bo 
ponujenih več kot 50 delavnic na temo neformalnega izobraževanja. 

Z motom ‘študentje pomagajo študentom’, ESN aktivno 
podpira evropsko integracijo in medkulturno izmenjavo z 
ogromno aktivnostmi in delom za prostovoljce. Eden najbolj 
simboličnih dogodkov na AGM bo mednarodna parada 
zastav, kjer se predstavniki oblečejo in namažejo v barve 
svojih zastav in se sprehodijo po ulicah Varšave. S tem 
dejanjem praznujejo temeljne ESN vrednote - enotnost v 
različnosti, sodelovanje pri integraciji in ljubezni do Evrope, 
območja miru in kulturne izmenjave. 

Za spremljanje dogodka na socialnih omrežjih uporabljajte 
oznake #AGMwarsaw in #THISisESN. Novosti bodo 
objavljene tudi na facebook.com/AGMwarsaw in 
twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 

 
Erasmus Student Network je največja študentska organizacija v Evropu. Ustanovljena je bila 16. 
oktobra 1989 in legalno registrirana 1990, da podpira in razvija študentsko izmenjavo. Zastopani smo 
na več kot 500 visokošolskih ustanovah v 38 državah. Mreža se konstantno razvija in širi, skupaj s 
15,000 aktivnimi člani, ki so podprti s strani mentorjev, skupaj skrbijo za mednarodne študente. ESN 
torej združuje okoli 34,000 mladih in vsako leto ponuja storitve 190.000 mednarodnim študentom. Več 
informacij lahko najdete v ESN’s Media Kit.  

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

