Brisele, 2017. gada 22. marts

Tūlītējai izdošanai

ESN Berlīnē svin Erasmus 30. gadadienu
No 2017. gada 20. līdz 24. aprīlim Berlīnē notiks ESN Annual General
Meeting (AGM), kas ir lielākā un nozīmīgākā organizācijas ikgadējā tikšanās.
Tikšanos katru gadu rīko Erasmus Student Network (Erasmus studentu tīkls). Viena no lielākajām
Erasmus paaudzes izpausmēm ir tieši AGM – Eiropas studentu konference, kas koncentrējas
uz jautājumiem par mobilitāti, kopā pulcējot vairāk nekā 700 studentu brīvprātīgos. Šogad
pasākumu rīko tīkla dalībvalstis Vācija un Francija, un tas notiks Berlīnē, uz četrām dienām to
pārvēršot par Erasmus galvaspilsētu.
AGM Germany 2017 ir īpaši nozīmīgs, jo tur tiks svinēta arī Erasmus programmas 30.
gadadiena. Lai atzīmētu šo īpašo notikumu, tiks organizēta paneļdiskusija Strangers to Friends:
Three Decades of Erasmus Mobility (No svešiniekiem līdz draugiem: trīs Erasmus mobilitātes
desmitgades). Diskusija būs atvērta publikai, un tajā runās par tādām tēmām kā Erasmus
programmas veiksmes iemesli un studentu cerības saistībā ar tās nākotni.
Otrs centrālais notikums būs Mobility Fair (izstāde, kas veltīta mobilitātei), kuras laikā studentu
pārstāvji no vairākiem simtiem Eiropas universitāšu un pārstāvji no tādiem uzņēmumiem kā
Deutsche Börse Group izrādīs darba, prakses un studiju iespējas savā valstī. Tā notiks piektdien,
21. aprīlī no 11:00 līdz 17:00 Henry Ford Building un Freie Universität Berlin. Visi pilna laika
un apmaiņas studenti ir aicināti apmeklēt šo izstādi.
Stefans Krahs (Steffen Krach), Zinātnes un pētniecības valsts sekretārs Berlīnē un AGM
Germany patrons, saka:

“Idejai par vienotu Eiropu vienmēr jābūt idejai par tās cilvēkiem, tai ir jātuvina
cilvēkus. Un tas ir tieši tas, ko Erasmus ideāli realizē.”
Lai sekotu pasākumam sociālajos portālos, lietojiet atslēgas vārdus #AGMgermany un
#THISisESN. Jaunumi tiks publicēti, izmantojot facebook.com/AGMgermany2017 un
twitter.com/ESN_Int.

Erasmus Student Network ir lielākā studentu organizācija Eiropā. Tā ir dibināta 1989. gada 16. oktobrī
un reģistrēta 1990. gadā, lai atbalstītu un attīstītu studentu apmaiņu. Tīkls darbojas vairāk nekā 900
augstākās izglītības iestādēs 40 valstīs. Organizācija nepārtraukti attīstās un izplatās, tajā ir 15 000 aktīvu
biedru, kā arī mentori, kuri rūpējas par apmaiņas studentiem. Līdz ar to kopumā ESN iesaistīti ir aptuveni
34 000 jauniešu, kas dažādos veidos palīdz aptuveni 220 000 internacionālajiem studentiem katru gadu.
Vairāk informācijas var atrast ESN preses komplektā.

Lukas Iwan

Gaffar Rampage

AGM Germany organizatoru komitejas vadītājs
+ 49 1766 4816 872 | lukas.iwan@agm-germany.eu

ESN International komunikācijas menedžeris
+32 470 472 225 | communication@esn.org

