
  

 

Brisele, 2016. gada 9. martā 

Varšava – norises vieta Erasmus Studentu tīkla 
lielākajai konferencei 

 
Šogad no 7. līdz 10. aprīlim Varšavā norisināsies AGM (Ikgadējā visaptverošā 
kopsapulce, no angļu val. Annual General Meeting), lielākā šāda veida studentu 
konference Eiropā, ko katru gadu organizē ESN (Erasmus Studentu Tīkls, no 
angļu val. Erasmus Student Network). 
 
AGM kā de facto Erasmus paaudzes pārstāvība ir Eiropas lielākā studentu konference, kas ir koncentrēta uz 
mobilitātes tematiku. Šogad šo prestižo pasākumu organizē dalīborganizācija ESN SGH Varšavā, četras 
dienas pārvēršot šo pilsētu par Erasmus galvaspilsētu. Šajā laikā Varšava uzņems delegāciju 1200 studentu 
sastāvā, pārstāvot 500 augstākās izglītības iestādes no 38 valstīm, lai apspriestu ne tikai ESN nākotni, bet arī 
starptautiski orientētās jaunatnes plašāku lomu Eiropā. 

"Mums ir svarīgi, lai jaunatne zinātu, ka neatkarīgi no izglītības, ekonomiskā 
stāvokļa vai etniskās piederības, viņu viedoklim ir nozīme!" - Safī Sabuni, ESN 

prezidente 

Tiešām, ESN ir lielākā studentu organizācija Eiropā ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, aktīvi iesaistoties 
jaunatnes mobilitātes un studentu apmaiņas jomā. Organizācija dod ieguldījumu, lai radītu aktīvu un 
dinamisku akadēmisko vidi, atbalstot un attīstot akadēmisko mobilitāti un radot labākas darba perspektīvas 
jaunatnei. 

Līdz ar to svarīgs elements AGM būs Starptautiskais informācijas tirdziņš, kurā piedalīsies pārstāvji no 
simtiem universitāšu no visas Eiropas, kā arī klāsts ar jauniem starptautiskiem uzņēmumiem. Informācijas 
tirdziņš būs visaptverošākā studiju izstāde, kas ir bijusi organizēta Polijā, paredzēta vietējai studentu 
kopienai. Lai vēl vairāk pieskartos jauniešu nodarbinātības tematikai, AGM tiks piedāvātas vairāk nekā 50 
neformālās izglītības darbnīcas. 

Pieturoties pie sava moto “students palīdz studentam”, ESN 
aktīvi atbalsta integrāciju Eiropā un starpkultūru apmaiņu ar 
plašu aktivitāšu klāstu un savu brīvprātīgo darbu. Viens no 
simboliskākajiem brīžiem AGM būs Starptautiskā karogu 
parāde, kur dalībnieki, tērpušies savas valsts krāsās, dosies pa 
Varšavas ielām, lai cildinātu ESN pamatvērtības: vienotību 
daudzveidībā, sadarbību integrācijā un mīlu pret Eiropu kā 
vietu mieram un kultūras apmaiņai. 

Lai sekotu pasākumam sociālajos tīklos, izmantojiet tēmturus 
#AGMwarsaw un #THISisESN. Jaunumi tiks publicēti, 
izmantojot facebook.com/AGMwarsaw un 
twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 
 
Erasmus Student Network ir lielākā studentu organizācija Eiropā. Tā tika dibināta 1989. gada 16. oktobrī un 
reģistrēta 1990. gadā, lai atbalstītu un attīstītu studentu apmaiņu. Mēs darbojamies vairāk nekā 500 
augstākās izglītības iestādēs 38 valstīs. Tīkls nepārtraukti attīstās un izplešas ar 15 000 aktīviem biedriem, ko 
atbalsta mentori, kas rūpējas par starptautiskiem studentiem. Līdz ar to ESN iesaista aptuveni 34 000 
jauniešu, katru gadu piedāvājot savus pakalpojumus apmēram 190 000 starptautiskiem studentiem. Vairāk 
informācija ir pieejama ESN’s Media Kit.  

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

