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Brüssel, 22. märts 2017 

 

Koheselt avaldamiseks 
 

ESN tähistab Erasmuse 30. sünnipäeva Berliinis 
 

20.-24. aprillini toimub Berliinis Erasmus Student Networki (ESN) 
korraldatud iga-aastane üldkohtumine (AGM), mis on suurim ja tähtsaim 
võrgustiku kogunemine terve aasta jooksul.  
 
AGMi võib pidada Euroopa suurimaks tudengikonverentsiks, mis keskendub õpirände 
teemale. Sel osaleb üle 700 tudengist vabatahtliku Erasmuse generatsiooni esindajatena. 
Mainekas sündmus, mida organiseerivad tänavu võrgustiku liikmed Saksamaalt ja 
Prantsusmaalt, toimub sel aastal Berliinis, muutes linna neljaks päevaks “Erasmuse 
pealinnaks”. 
 
AGM Saksamaa 2017 on seda enam tähelepanuväärne, et sel aastal tähistakse Erasmuse 
programmi 30. aastapäeva. Selle üliolulise sündmuse märkimiseks toimub paneelvestlus 
teemal “Võõrastest sõpradeks: kolm aastakümmet Erasmuse õpirännet.“ Diskussioon on 
avalikkusele avatud ja arutleb teemade üle nagu Erasmuse programmi edu põhjused ning 
tudengite ootused seoses tulevikuga. 
 

AGMi teine põhisündmus on õpirände laat (Mobility Fair), kus tudengid sadadest Euroopa 
ülikoolidest ning ettevõtted nagu näiteks Deutsche Börse grupp, esitlevad  töö-, praktika- ja 
õppimisvõimalusi välismaal. Laat toimub reedel, 21. aprillil kell 11.00 – 17.00 Freie 
Universität Berlin’i Henry Fordi hoones. Oodatud on kõik noored, nii kohalikud kui ka 
välistudengid. 

 
AGM Saksamaa patroon, Berliini Liidumaa teadus- ja uuringute riigisekretär Steffen Krach: 

 

“Ühise Euroopa idee peab tulema eurooplastelt endalt ning see peab neid 
ühendama. Just seda Erasmus teebki ideaalsel viisil.” 

 

Sündmuse kulgu saab märkida ja jälgida sotsiaalmeedias - selleks tuleb kasutada hashtag’e 
#AGMgermany ja #THISisESN. Uudiseid ja infot postitatakse 
facebook.com/AGMgermany2017 ja twitter.com/ESN_Int. 
 

 
Erasmus Student Network on suurim tudengiorganisatsioon Euroopas. See asutati 16. oktoobril 1989 
ja registreeriti ametlikult aastal 1990, et toetada ja arendada üliõpilasvahetust. Organisatsioonil on 
sektsioonid enam kui 900-s kõrgharidusinstitutsioonis 40 erinevas riigis. Tänu 15 000 aktiivsele 
liikmele ja mentorile, kes hoolitsevad rahvusvaheliste tudengite eest, areneb ja laieneb võrgustik 
pidevalt. Niisiis - ESN ühendab ligikaudu 34 000 noort inimest, kes kaasavad tegevustesse 190 000 
välistudengit igal aastal. Rohkem infot leiab ESN’s Media Kit’ist. 
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