
  

Brussel, 9 maart 2016 

Warschau, Gaststad van de grootste bijeenkomst van 
het Erasmus Student Network 

 

Van 7 tot 10 april 2016 zal Warschau de jaarlijkse algemene vergadering 
hosten, de grootste studentenconferentie van zijn soort in Europa. Het 
evenement wordt elk jaar georganiseerd door het Erasmus Student 
Network (ESN). 
 
Als een de-facto representatie van de Erasmus generatie, de jaarlijkse algemene vergadering, de ‘Annual 
General Meeting’ (AGM), is de grootste Europese studentenconferentie gefocust op het thema van 
mobiliteit. Dit jaar zal dit prestigieus evenement, georganiseerd door de lokale afdeling ESN SGH, 
doorgaan in Warschau en de stad voor vier dagen in de ‘hoofdstad van Erasmus’ veranderen. Over deze 
dagen zal Warschau een delegatie van 1200 studenten, die 500 instellingen van hoger onderwijs over 38 
landen representeren, te gast staan om te debatteren over niet enkel de toekomst van de organisatie, maar 
ook breder over de rol van internationaal georiënteerde jongeren in Europa. 
 

"We hebben nood aan jongeren die weten dat ongeacht hun opleiding, 
economische of etnische achtergrond, hun mening van belang is! 

Safi Sabuni, President van ESN 

Inderdaad, met meer dan 25 jaar van ervaring, is ESN de grootste studentenorganisatie in Europa actief 
betrokken in het veld van jongerenmobiliteit en studentenuitwisseling. De organisatie draagt bij tot de 
oprichting van een actieve en dynamische academische omgeving door de creatie van betere job uitzichten 
voor jongeren en academische mobiliteit te ondersteunen en ontwikkelen. 

Een centrale plaats in het programma van de AGM is voor een internationale informatiemarkt die de 
deelname van vertegenwoordigers uit honderden universiteiten uit heel Europa onder de aandacht brengt, 
evenals een groot aantal jonge internationale bedrijven. De infomarkt zal de meest uitgebreide studiebeurs 
geadresseerd aan de lokale studentenbevolking in Polen zijn. Daarenboven, ter verdere ondersteuning van 
jongerentewerkstelling, zullen er ook meer dan 50 workshops onder het motto van niet-formeel onderwijs 
worden aangeboden op de AGM. 

In lijn met het motto 'Studenten die studenten helpen', ondersteunt ESN actief de Europese integratie en 
interculturele uitwisseling via tal van activiteiten en het werk van zijn vrijwilligers. Een van de meest 
symbolische momenten van de AGM zal de Internationale Vlaggenparade zijn, waarbij de afgevaardigden 
gekleed in hun landskleuren door de straten van Warschau zullen lopen ter viering van ESN’s kernwaarden 
- eenheid in verscheidenheid, samenwerking in integratie en de liefde voor Europa als gebied van vrede 
en culturele uitwisseling. 

Om het evenement op sociale media te volgen, kan u gebruik maken van de hashtags #AGMwarsaw en 
#THISisESN. Updates zullen ook worden geplaatst op facebook.com/AGMwarsaw en 
twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 
 
Het Erasmus Student Network is de grootste studentenorganisatie in Europa. Het werd opgericht op 16 
oktober 1989 en wettelijk geregistreerd in 1990 ter ondersteuning en ontwikkeling van 
studentenuitwisseling. We zijn aanwezig in meer dan 500 instellingen voor hoger onderwijs in 38 landen. 
Het netwerk ontwikkelt en breidt zicht voortdurend uit, met momenteel 15.000 actieve leden 
ondersteund door mentoren, die zorgen voor de internationale studenten. Zo betrekt ESN ongeveer 
34.000 jongeren bij het aanbieden van haar diensten aan ongeveer 190.000 internationale studenten per 
jaar. Meer informatie is te op de ESN’s Media Kit. 

https://www.facebook.com/AGMWarsaw/
https://twitter.com/agmwarsaw2016
http://esn.org/
http://esn.org/mediakit

