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Podstawowe informacje  

Discover Europe 2016 

Pozwól nam odkryć Europę widzianą Twoimi oczami! 
 
 

Jest to pierwsza edycja konkursu organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
opartego na bazie największego ogólnoeuropejskiego konkursu fotografii studenckiej. Chcemy inspirować, 
odkrywać i dzielić się tym, co dla nas najważniejsze – koncepcją naszego wspólnego domu, jakim jest 
Europa. Chcemy poznawać Wasze wizje Starego Kontynentu, a cel i założenia konkursu to nawiązanie 
dialogu międzykulturowego między studentami polskimi i zagranicznymi oraz wspieranie aspirujących, 
młodych fotografów.   
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem J.M. Rektora UP w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorza 
Skrzypczaka. 

Europejska odsłona konkursu zdobyła prestiż oraz szczególną wartość czego dowodem jest zdobyta 
w 2013 roku 2. nagroda w Konkursie im. Karola Wielkiego dla projektów non-profit organizowanego przez 
Parlament Europejski. 

Co i jak? 

Konkurs dzieli się na dwie kategorie: 

·         My Europe, my Home, czyli miejsca, które są dla nas najważniejsze. 

·         Surprise me, Europe, czyli studium przypadku i zaskakujących chwil. 

Przebieg: 

W każdej z dwóch sekcji wyłonionych zostanie dwóch laureatów, którzy zostaną nagrodzeni. 
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Czym jest ESN? 

Erasmus Student Network (ESN) to ogólnoeuropejska organizacja studencka, której celem jest wspieranie i 

rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło 

"Students helping Students" jest mottem organizacji. 

 

Główne cele ESN na szczeblu krajowym:  

• Współpraca w zakresie projektów i imprez ogólnopolskich m.in. Discover Europe - konkurs 

fotograficzny; ESNOLYMPICS - turniej sportowy; 

• Ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus. 

Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:  

• Działalność w interesie studentów z wymian (Program Mentor); 

• Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z 

programów wymiany; 

• Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach; 

• Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian; 

• Przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej; 

• Koordynowanie krajowych programów (ESNcard - karta zniżkowa; ESN Travel - wycieczki; Tandem - 

nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym. 

 

Koordynator Sekcji  

Discover Europe, S.K. ESN UP Poznań, 

mgr inż. Tomasz Cłapa 


