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ESN obeležuje 30. obletnico Erasmus programa  
v Berlinu  

 

Od 20.4. pa do 24.4.2017, bo Berlin gostil Generalno skupščino, največje 
in najpomembnejše zasedanje, Erasmus študetske mreže. 
 
Konferenca je organizirana vsako leto s strani Erasmus študentske mreže. Kot defacto največje 
zastopanje Erasmus generacije, je AGM največje Evrospka študentska konferenca, ki se 
posveča mobilnosti, z več kot 700 prostovoljci prisotnimi.  
Konferenca, ki je organizirana s strani lokalne nemškega in francoskega društva, bo letos 
potekala v Berlinu, in spremenila mesto v “prestolnico Erasmusa” za štiri dni.  
 

‘AGM Germany 2017’ ima posebno težo, saj letos praznujemo trideseto obletnico Erasmus 
programa. V priznanje le tega, bo v sklopu konference organizirana okrogla miza z naslovom 
‘Od neznancev do prijateljev; tri desetletja Erasmus mobilnosti.’ Okrogla miza bo odprta 
javnosti in bo se dotikala tem kot so; razlogi za uspeh Erasmus programa in pričakovanja 
študentov glede njegove prihodnosti.  
 
Še ena od pomembnih komponent prej omenjene konference, je t.i. ‘Mobility Fair’, kjer 
študentje predstavljajo svoje univerze ter s tem možnost študija v tujini, skupaj z nekaterimi 
podjetji, katera bodo predstavljala možnosti zaposlitve mladih. Sejem bo potekal v petek 
21.4.2017 od 11:00 do 17:00 v zgradbi Henryja Forda, Univerze v Berlinu. Vsi lokalni in 
mednarodni študentje so vljudno vabljeni.   
 
Državni sekretar za znanost in raziskavo v Berlnu in hkrati pokrovitelj konference ‘AGM 
Germany’, Steffen Krach, je o konferenci dejal: 
 

“Ideja o združeni Evropi mora zmerom biti ideja o njenih ljudeh in jih mora privesti 
bližje skupaj. In to je natanko, kar Erasmus počne, v najboljšem načinu možnem.” 

 

Če želite konferenci slediti v živo preko socialnih omrežij uporabite #AGMgermany in 
#THISisESN. Sprotne novice bodo objavljene na  facebook.com/AGMgermany2017 in 
twitter.com/ESN_Int. 
 

 
Erasmus Student Network je največja študentska organizacija v Evropi. Ustanovljena je bila 16.10.1989 
in registrirana v 1990, da bi nudila podporo  in možnost za razvoj študentski izmenjavi. Organizacija je 
prisotna v več kot 900 višješolskih ustanovah po Evropi v štiridesetih državah. Mreža se konstantno 
razvija in razširja, z 15.000 aktivnimi prostovoljci, kateri podpirajo mentorje, ki skrbijo za študente, ki so 
na izmenjavi. Mladi nudimo svojo pomoč letno okoli 220.000 tujim študentom Več informacij lahko 
najdete na ESN’s Media Kit. 
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