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Bruxelles, 22 martie 2017 

 

ESN sărbătorește cea de-a 30-a aniversare a 
programului Erasmus în Berlin 

 

Între 20 și 24 aprilie, orașul Berlin va găzdui Adunarea Generală Anuală a 
ESN, cea mai importantă întâlnire anuală din cadrul rețelei. 
 
Evenimentul este organizat în fiecare an de către Erasmus Student Network. Reprezentare de 
facto a generației Erasmus, AGM este cea mai mare conferință europeană pentru studenți, 
concentrându-se pe tema mobilității, cu peste 700 de voluntari prezenți. Organizat de asociații 
locale din Germania și Franța, prestigiosul eveniment va avea loc în Berlin în acest an, 
transformând orașul în ”Capitala Erasmus” timp de patru zile. 

 
Deoarece se sărbătorește cea de-a 30-a aniversare a programului Erasmus, AGM Germania 
2017 are o semnificație deosebită. În semn de recunoștință pentru această ocazie importantă, 
va fi organizată o dezbatere cu tema ”De la străini la prieteni: Trei decenii de mobilitate 
Erasmus”. Aceasta va fi deschisă publicului și va atinge subiecte precum motivele succesului 
pentru Erasmus și așteptările studenților legate de viitorul programului. 

 
O altă activitate specifică AGM va fi Târgul de Mobilități, unde studenții, reprezentanți a sute 
de universități europene, împreună cu companii precum Deutsche Börse Group vor prezenta 
oportunități de muncă, de practică și de studiu în străinătate. Târgul va avea loc între orele 
11:00 și 17:00, vineri, 21 aprilie, în clădirea Henry Ford din Freie Universität Berlin. Toți 
studenții și elevii locali și internaționali sunt invitați.  
 
Secretarul de stat pentru știință și cercetare în Berlin și susținătorul AGM Germania, Steffen 
Krach, spune despre AGM:   

 

“Ideea unei Europe unite trebuie să fie întotdeauna o idee a oamenilor săi și 
trebuie să îi aducă mai aproape împreună. Erasmus face exact acest lucru, 

într-un mod ideal.” 
 

Pentru a urmări evenimentul pe social media, folosiți următoarele hashtag-uri: #AGMgermany 
și #THISisESN. facebook.com/AGMgermany2017 și twitter.com/ESN_Int. 

 
 
Erasmus Student Network este cea mai mare organizație studențească din Europa. A fost fondată pe 
data de 16 Octombrie 1989 și înregistrată legal în 1990, pentru a susține și dezvolta schimburile de 
studenți. Suntem prezenți în mai mult de 900 de instituții de învățământ superior din 40 de țări. Rețeaua 
se dezvoltă și extinde în mod constant, având 15 000 de membrii activi susținuți de mentori, ce au grijă 
de studenții internaționali. Astfel, ESN antrenează în jur de 34 000 de tineri, ce își oferă serviciile pentru 
aproximativ 220 000 de stundenți internaționali în fiecare an. Mai multe informații pot fi găsite în ESN’s 
Media Kit. 
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