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Brussels, 22nd March 2017 

 

Az Erasmus 30. évfordulóját az ESN  
Berlinben ünnepli 

 

2017. április 20-tól 24-ig Berlin látja vendégül az Erasmus Student 
Network éves Közgyűlését amely a szervezet legnagyobb és egyben 
legfontosabb döntéshozó gyűlése. 
 
Az eseményt minden évben valamely ESN tagország szervezi, 4 napra otthont adva Európa 
legnagyobb ifjúsági mobilitással foglalkozó hallgatói konferenciájának, ahol az Erasmus 
generáció mintegy 700 önkéntese vesz részt. Idén a német és a francia helyi szekciók szervezik 
ezt a tekintélyes rendezvényt, amellyel az Erasmus fővárosává varázsolják Berlint. 
 
Az AGM Germany 2017 még egy szempontból is különlegeslesz, ugyanis az esemény keretein 
belül a Erasmus ösztöndijprogram 30. évfordulóját is megünnepeljük. Az évforduló tiszteletére 
egy panel beszélgetést is tartanak majd az ‘Ismeretlenből barát: 30 év az európai mobilitásról’ 
cimmel. A beszélgetés nyitott lesz minden érdeklődő számára, ami főként az Erasmus sikerét 
és a diákok által elképzelt jövőjét fogja körüljárni.  

A rendezvény egy központi eleme lesz a Mobility fair, ahol diákok több száz európai egyetemet 
fognak képviselni, ahogy egyes cégek, mint a Deutsche Börse Group is jelen lesznek, hogy 
állásokról, szakmai gyakorlatokról és tanulmányi lehetőségekről tájékoztassák a résztvevőket. 
A rendezvény április 21-én 11-órától egészen délután 5 óráig lesz látogatható a berlini Freie 
Egyetem Henry Ford épületében. Minden helyi és nemzetközi diákot szívesen látnak az 
eseményen.  

A tudományokért és kutatásokért felelős berlini államtitkár, és , egyben az AGM Germany 
patrónusa, Steffen Krach az alábbiakat nyilatkozta az AGM-ről: 

“Az egyesült Európa eszméje csupán mindannyiunk közös munkájával és 
összetartásával valósulhat meg. Pontosan erről szól az Erasmus.” 

Ha követni szeretnéd az eseményt, használd az #AGMgermany és a #THISisESN hashtageket. 
Friss információkat pedig az alábbi oldalakon találhatsz: facebook.com/AGMgermany2017 és 

twitter.com/ESN_Int. 
 

 
Az Erasmus Student Network Európa legnagyobb non-profit hallgatói szervezete. 1989 október 16-án 
alapították és 1990-ben jegyezték be, mint a hallgatói mobilitást segítő és fejlesztő szervezetet. A 
szervezet 40 ország területén, több mint 900 felsőoktatási intézményben van jelen. A szervezet 
folyamatosan bővül és fejlődik, ami a közel 15 000 aktív tagnak és a nemzetközi diákokat segítő 
mentoroknak köszönhető. Ennek köszönhetően tud az ESN diákszervezet 34 000 önkéntest 
foglalkoztatni, és évente hozzávetőleg 220 000 nemzetközi diáknak segiteni. Ha többet szeretnél 
megtudni a szervezetről, látogass el az alábbi oldalra: ESN’s Media Kit. 
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