Brussels, 22.marts 2017

For øjeblikkeligt offentliggørelse

ESN fejrer 30-års jubilæum med Erasmus i Berlin
Fra d. 20. til den 24. april 2017 afholdes ESN's årlige generalforsamling i
Berlin, det største og vigtigste årlige møde i netværket.
Begivenheden er organiseret hvert år a Erasmus Student Network. AGM er, som en de facto
repræsentation af Erasmus årgangen, den største europæiske studenterkonference med fokus
på mobilitet, med mere end 700 frivillige studerende til stede. Dette prestigefyldte event,
organiseret af lokale medlemmer fra Tyskland og Frankrig, forvandler byen til 'Erasmus'
hovedstad' i fire dage.
AGM Tyskland 2017 har en speciel betydning, da vi fejrer 30-års jubilæum for Erasmus
Programmet. Som en anerkendelse af denne storslåede begivenhed, vil et diskussion panel
blive organiseret under temaet "Strangers to Friends: Three Decades of Erasmus Mobility".
Panelet vil være åbent for offentligheden og tackle emner som grundlaget for Erasmus' succes
og de forventninger de studerende har i forhold til fremtiden.
En anden central del af AGM bliver et mobilitets marked, hvor de studerende repræsenterer
hundredvis af europæiske universiteter. Virksomheder som Deutsche Börse Group, vil
ligeledes være til stede for at præsentere jobs, praktikpladser og studiemuligheder i udlandet.
Markedet vil finde sted fra kl. 11.00 til 17.00 fredag d. 21. april i Henry Ford Building på Freie
Universität Berlin. Alle lokale og internationale studerende og elever er inviteret.
Secretary of State for Science and Research i Berlin og protector for AGM Tyskland, Steffen
Krach, siger følgende om AGM:

"Ideen om et samlet Europa skal altid være en ide af dets folk og det skal samle folket
tættere sammen. Og dette er lige præcist hvad Erasmus gør på en ideel måde."
For at følge eventet på de sociale medier skal du bruge hashtags #AGMgermany og
#THISisESN. Opdateringer vil blive lagt på facebook.com/AGMgermany2017 samt på
twitter.com/ESN_Int.

Erasmus Student Network er den største studenterorganisation i Europa. Den blev grundlagt d. 16.
oktober 1989 og blev officielt registreret i 1990 med formålet at støtte og udvikle udveksling af
studerende. Vi er repræsenteret i mere end 500 højere uddannelsesinstitutioner i 38 lande. Netværket
er i konstant udvikling og udvidelse, med over 15,000 aktive medlemmer støttet af mentorer som tager
sig af de internationale studerende. Derved involverer ESN omkring 34,000 unge mennesker ved at
tilbyde dets tjenester til 190,000 internationale studerende hvert år. Mere information findes gennem
ESN’s Media Kit.
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