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Bruksela, 22 Marca 2017 

 

ESN świętuje 30. rocznicę Programu Erasmus  
w Berlinie 

 

Od 20 do 24 kwietnia 2017, Berlin będzie gospodarzem Annual General 
Meeting Erasmus Student Network, największego i najważniejszego 
corocznego spotkania organizacji.  
 
Wydarzenie jest organizowanie corocznie przez Erasmus Student Network. Jako de-facto 
reprezentacja pokolenia stypendystów programu Erasmus+, Annual General Meeting (AGM) jest 
największą europejską konferencją studencką skoncentrowaną na tematyce mobilności, z ponad 
700 osobową reprezentacją wolontariuszy. Prestiżowe wydarzenie zorganizowane przez lokalne 
stowarzyszenia z Niemiec i Francji, odbędzie się w tym roku w Berlinie, który na 4 dni zameni się w 
„Stolicę Erasmusa”. 
 
AGM Germany 2017 będzie miał wyjątkowe znaczenie, gdyż połączony jest z obchodami 30-lecia 
Programu Erasmus. Aby uczcić tę wyjątkową okazję, w trakcie konferencji odbędzie się panel 
dyskusyjny pod tytułem: Obcy i Przyjaciele – Trzy dekady mobilnosci w ramach Programu Erasmus. 
Panel będzie otwarty dla publiczności i poruszy takie tematy jak powody sukcesu Programu 
Erasmus oraz oczekiwania studentów związane z jego przyszłością.  
 
Kolejny głónym punktem AGM’u będzie międzynarodowy Infomarket, który zgromadzi 
reprezentantów z setek europejskich uniwersytetów, jak i przedstawicieli międzynarodowych 
przedsiębiorstw, takich jak Deutsche Börse Group, które przedstawią możliwości pracy, stażu i 
studiów zagranicą. Infomarket odbędzie się od 11:00 do 17:00 w piątek 21. kwietnia w budynku 
Henry Ford uczelni Freie Universität Berlin. Wszyscy lokalni i międzynarodowi studenci oraz 
uczniowie są serdecznie zaproszeni. 
 
Minister ds. Nauki i Badań w Berlinie oraz patron AGM Germany, Steffen Krach, tak mówi o AGM:  
 

“Idea zjednoczonej Europy zawsze musi stanowić ideę jej ludzi i ich zbliżać.  
I właśnie to, w doskonały sposób, robi Program Erasmus.” 

 
Aby śledzić wydarzenie w social media, użyj hashtagów #AGMgermany oraz #THISisESN. 
Aktualności będą publikowane na facebook.com/AGMgermany2017 i twitter.com/ESN_Int. 
 

 
Erasmus Student Network jest największą studencką organizacją w Europie. Została założona 16 
października 1989 i zarejestrowana w 1990, aby wspierać i rozwijać programy wymian studenckich. 
Jesteśmy obecni na ponad 900 uczelniach wyższych w 40 krajach. Sieć ciągle się rozwija i rozrasta, z 
15,000 aktywnymi wolontariuszami wspieranymi przez mentorów, którzy opiekują się 
międzynarodowymi studentami. Tym samym, ESN angażuje około 34,000 młodych ludzi, oferując swoje 
usługi ponad 220,000 międzynarodowym studentom rocznie. Więcej informacji o działalności ESN 
można odnaleźć w ESN’s Media Kit. 
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