Kandidatiĝo por stipendio
de Esperantic Studies Foundation kaj de UEA-ILEI
por la postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj, UAM
Estimata kandidato,
por elekti el la kandidataro la stipendiotojn, ni bezonas de vi kelkajn informojn. Ni petas pardonon, se
kelkaj demandoj ŝajnas al vi tre privataj, sed ni devas decidi inter pluraj petoj kaj pro tio ni devas iel
havi konkretan bildon de niaj kandidatoj. Bonvolu plenigi la demandaron legeble kaj komplete. Per via
fina subskribo vi asertas, ke ĉiuj respondoj estas sinceraj.

Individua(j) nomo(j) _____________________________ Familia nomo _________________________
Dato de naskiĝo ____________________________ ŝtataneco_________________________________
Aktuala loĝloko
(strato, n-ro, poŝtkodo, urbo, ŝtato)_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Retpoŝtadreso ____________________________________________________________________
Telefono: ____________________________________________________________________

Unua parto: Antaŭaj studoj
Fako:______________________________________________________________________________
Nomo de la universitato, urbo, ŝtato ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Daŭro de la studoj (datoj de komenco/fino)_______________________________________________
Plej alta fina grado (ekz. bakalaŭra / magistra diplomo, alia diplomo, doktoriĝo)_________________

Se vi studis plua(j)n fako(j)n, bv. noti mallonge, bv doni la samajn informojn kiel supre!

1

Dua parto: Esperanta agado kaj celoj de la studoj
Mi esperantistiĝis en la jaro_____________________________________________________________

Mia lingvokono estas
a.

elstara (nivelo C1 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro KER)

b.

tre bona (nivelo B2 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro KER )

c.

bona (nivelo B1 laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro KER )

Mi partoprenis oficialan teston (KER-ekzamenon, ILEI-ekzamenon aŭ nacian ekzamenon) kaj
ricevis atestilon pri ĝi (Bonvole notu la ekzamentipon kaj nivelon)
a.

jes

b.

ne

Mi membras en tiuj esperantaj asocioj
a.

UEA

b.

SAT

c.

landa asocio (nome _________________________________________)

d.

loka klubo (urbo: ____________________________________________)

e.

faka asocio (nome ___________________________________________)

f.

alia ol la antaŭaj (nome ______________________________________)

g.

Neniu

Mi aktivis/as en la Esperanto-movado jene (ekz. prezidis klubon, instruis, verkis artikolojn. Bv. informi
kun iom da precizaj informoj kiel dum kiom da tempo, por kiuj revuoj ktp.):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Bv. aldoni la retpoŝtadreson de persono(j) el la asocio(j) kiu(j) pretas doni al ni informojn pri via
ĝisnuna agado:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Mi bezonas la studojn ĉe UAM por poste (eblas pluraj respondoj)
a.

instrui

b.

labori ĵurnaliste

c.

fari ion kreivan (nome ____________________________________________)

d.

labori science (nome _____________________________________________)

e.

fari alian, nome __________________________________________________

Tria parto: Eksteresperanta vivo kaj financoj
Mi momente estas
a.

Laborulo (profesio _________________________________________)

b.

Studento (fako______________________________________________)

c.

Pensiulo (mia antaŭa profesio estis______________________________)

d.

Senlaborulo (mi lertiĝis kiel____________________________________)

Mi havas jarajn enspezojn de proks. _________________________________ (bv. en EUR aŭ USD).

Vojaĝo de mia loĝloko al Pozano (tien kaj reen) kostas por mi proks. ___________________________

Mi deklaras ke mi kandidatiĝas por stipendio por studoj ĉe la Universitato Adam Mickiewicz, Poznano,
kaj ke miaj respondoj estas veraj.

________________________________________________________

dato, permana subskribo

Bv. sendi la skanitan formularon al la adreso as.esperanto@web.de, plej malfrue ĝis la 1a de julio 2014.
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