Kandidatiĝo por stipendio
ILEI subtenos 5 kandidatojn por la unujara kurso pri Instruado de
Esperanto en Poznano, Pollando, 2016-2017,
per stipendio de po 200 EUR.
Kara kandidato,
Por elekti el la kandidataro la stipendiotojn, ni bezonas de vi kelkajn informojn. 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)_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Retadreso:…………………………………………………………..

Unua parto: Antaŭaj studoj
Fako:______________________________________________________________________________
Nomo de la institucio, urbo, ŝtato ____________________________________________________
Daŭro de la studoj (datoj komenco/fino)___________________________________________________
Plej alta fina grado (ekz. Bakalaŭra diplomo, diplomo, doktoriĝo)________________________________
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Se vi studis plua(j)n fako(j)n, bonvolu noti mallonge:
_____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

Miaj lingvokonoj estas
a.

elstaraj (nivelo C1 de Komuna Eŭropa Referenckadro KER)

b.

tre bonaj (nivelo B2 de Komuna Eŭropa Referenckadro )

c.

bonaj (nivelo B1 de Komuna Eŭropa Referenckadro )

d.

sufiĉaj

Mi sukcese partoprenis teston (jen tipoj: KER-ekzameno, ILEI-ekzameno, nacia ekzameno) 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 _________________________________________)
ILEI

d
. 

loka klubo (urbo: ____________________________________________)

e
. 

faka asocio (nome ___________________________________________)

f
. 

alia ol la antaŭaj (nome ______________________________________)

g
. 

neniu
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Mi aktivis en la Esperanto-movado jene (ekz. prezidis klubon, instruis, verkis artikolojn …, bv. kun iom
precizaj informoj (kiel ofte, dum kiom da tempo, por kiuj revuoj ktp.):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Tria parto: Eksteresperanta vivo

Mi momente estas
a.

Laborulo (profesio _________________________________________)

b.

Studento (fako______________________________________________)

c.

Pensiulo (mia antaŭa profesio estis______________________________)

d.

Senlaborulo (mi lertiĝis kiel____________________________________)

Mi deklaras, ke mi kandidatiĝas por stipendio por unujaraj studoj ĉe la Universitato Adam Mickiewicz,
Poznano 2016-2017, kaj ke miaj respondoj estas veraj.
Loko, dato: _____________________________________________________________________
Subskribo: _______________________________________________________________________

Bonvolu printi tiun dokumenton, plenigi ĝin, subskribi ĝin, skani ĝin kaj resendi ĝin al
Mireille Grosjean ilei.prezidanto@gmail.com; mirejo.mireille@gmail.com
ILEI Sekretario ilei.sekretario@gmail.com
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