
  

 

Brusel, 9. marec 2016 

 

Od 7. Do 10. Apríla 2016 bude Varšava hostiť Annual General Meeting, 
najväčšiu študentskú konferenciu svojho druhu v Európe. Každý rok je 
organizovaná organizáciou Erasmus Student Network (ESN). 
 
Ako skutočná reprezentácia Erasmus generácie, každoročné Valné Zhromaždenie (AGM) je najväčšou 
Európskou študentskou konferenciou, ktorá sa sústredí na tému mobility. Organizované miestnou členskou 
asociáciou ESN SGH, toto prestížne podujatie sa tento rok bude konať vo Varšave, pričom premení mesto na 
´hlavné mesto Erasmu´ počas štyroch dní. V tomto čase navštívi Varšavu delegácia 1 200 študentov, ktorí 
budú reprezentovať vyše 500 inštitúcií vyššieho vzdelávania z 38 krajín, aby debatovali nie len o budúcnosti 
samotnej organizácie, ale aj širšom rozmere medzinárodne orientovanej mládeže v Európe. 

 

„Potrebujeme, aby mládež vedela, že bez ohľadu na ich vzdelanie, ekonomické 
či etnické pozadie, na ich hlase záleží!“ - Safi Sabuni, prezidentka ESN 

S viac ako 25 rokmi skúseností je ESN skutočne najväčšou študentskou organizáciou v Európe a aktívne sa 
podieľa na poli mládežníckej mobility a študentskej výmeny. Organizácia prispieva k vybudovaniu aktívneho 
a dynamického akademického prostredia tým, že podporuje a rozvíja akademickú mobilitu a vytvára lepšie 
vyhliadky na zamestnanie sa pre mladých. 

Ústrednou zaujímavosťou AGM bude medzinárodný infomarket, ktorý sa môže pochváliť účasťou 
reprezentantov zo stoviek univerzít z celej Európy, ako aj niekoľkými mladými zahraničnými firmami. Tento 
Infomarket bude najobsiahlejší študijný veľtrh, ktorý sa bude konať v Poľsku a vyhovie domácim študentom. 
Na ďalšiu podporu témy mládežníckej zamestnanosti bude prebiehať vyše 50 workshopov pod rúškom 
neformálneho vzdelávania počas celého trvania AGM. 

V zmysle hesla ‘študenti pomáhajúci študentom’, ESN aktívne 
podporuje Európsku integráciu a medzikultúrnu výmenu 
prostredníctvom mnohých aktivít a prácou dobrovoľníkov. 
Jeden z najsymbolickejších momentov AGM bude Medzinárodná 

Flag Parade, kde sa zástupcovia krajín oblečú do národných 
farieb a budú pochodovať po Varšavských uliciach, aby oslávili 
základné hodnoty ESN – jednotnosť v rozličnosti, spolupráca 
v integrácii a láska k Európe ako miestu pre pokoj a kultúrnu 
výmenu. 

Na sledovanie podujatia na spoločenských sieťach, použite 
haštagy #AGMwarsaw a #THISisESN. Novinky budú 
zverejnené aj na facebook.com/AGMwarsaw a 
twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 
 
Erasmus Student Network je najväčšia študentská organizácia v Európe. Bola založená 16. októbra 1989 
a právne zaregistrovaná v 1990 na podporu a rozvoj študentskej výmeny. Sme prítomní vo viac ako 500 
inštitúciách vyššieho vzdelávania v 38 krajinách. Organizácia sa neustále rozvíja a rozširuje s 15 000 
aktívnymi členmi podporovanými mentormi, ktorí sa starajú o zahraničných študentov. ESN zahŕňa okolo 34 
000 mladých ľudí, ktorí ponúkajú svoje služby okolo 190 000 medzinárodným študentom ročne. Viac 
informácií môžete nájsť cez ESN Media Kit.  

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

