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Brusel, 22. marec 2017 

 

Na okamžité zverejnenie 
 

ESN oslavuje 30. výročie programu Erasmus v Berlíne 
 

Od 20. do 24. apríla 2017 sa v Berlíne uskutoční ESN Annual General Meeting, 
najväčšie a najdôležitejšie každoročné stretnutie organizácie. 
 
Erasmus Student Network organizuje toto podujatie každý rok. Ako udalosť reprezentujúca generáciu 
Erasmus, AGM je najväčšou európskou študentskou konferenciou zameriavajúcou sa na tému 
mobilita, na ktorej sa zúčastňuje vyše 700 dobrovoľníkov. Hostiteľmi  tohtoročnej konferencie budú 
členovia z Nemecka a Francúzska. Miestom diania bude tento krát Berlín, ktorý sa na celé štyri dni 
premení na hlavné mesto Erasmu. 

 
AGM Nemecko 2017 bude o to špeciálnejšie, pretože tento rok oslavujeme 30. výročie programu 
Erasmus. Na počesť tejto príležitosti bude usporiadaná panelová diskusia na tému „Z cudzincov 
priatelia: Tri desaťročia Erasmus mobility“. Diskusia bude prístupná pre verejnosť  a ponúkne témy ako 
dôvody úspechu programu Erasmus či očakávania študentov ohľadne jeho budúcnosti. 

 
Ďalším kľúčovým bodom AGM bude takzvaný „Veľtrh mobility“, na ktorom sa zúčastnia študentskí 
zástupcovia zo stoviek európskych univerzít spolu so spoločnosťami ako Deutche Börse Group, 
kde budú prezentovať  možnosti práce, stáží a študijných možnostiach v zahraničí. Veľtrh bude 
prebiehať v piatok 21. apríla od 11:00 do 17:00 v Henry Ford Building na Freie Universität Berlin. 
Všetci 
 
Štátny tajomník pre vedu a výskum v Berlíne a patrón AGM Nemecko, Steffen Krach, o AGM hovorí: 

 

“Vízia jednotnej Európy musí byť vždy myšlienkou jej obyvateľov a musí ich spájať. 
A presne to program Erasmus ideálnym spôsobom robí.” 
 
Ak chcete udalosť sledovať na sociálnych sieťach, použite hashtagy #AGMgermany a #THISisESN. 
Všetky novinky nájdete na facebook.com/AGMgermany2017 a twitter.com/ESN_Int. 

 

 
Erasmus Student Network je najväčšou študentskou organizáciou v Európe. Bola založená 16.októbra 1989 
a oficiálne registrovaná v roku 1990, aby podporovala a rozvíjala študentské výmenné pobyty. Momentálne 
pôsobíme na viac než 900 vysokoškolských vzdelávacích inštitúciách v 40 krajinách. Naša organizácia sa neustále 
vyvíja a rozširuje rady svojich aktívnych členov, ktorých máme teraz 15 000. V ESN pôsobí okolo 34 000 mladých 
ľudí, ktorí pomáhajú okolo 220 000 výmenným študentov každý rok. Viac informácií nájdete na ESN’s Media Kit. 
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