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Aliĝilo al SUS 28

Bv. sendi al: Dr. R. Fössmeier, Senata Sekretario, Rahel-Straus-Weg 19, DE-81673 München, Germanio.
Marku per kruceto la aplikeblajn partojn, plenigu la breĉojn kaj/aŭ forstreku neaplikeblajn partojn.

Se vi volas akiri sciencistan gradon de AIS, ĝustatempe aranĝu ĉiujn detalojn kun la ekzamenofico.

Aliĝilo al la 28-a Sanmarina Universitata Sesio (SUS 28)
Karlovo / Karlovo (BG), 2005-08-20 / 28

www.ais-sanmarino.org/arangxoj/sus/sus28

Nomo (pres- kaj latin-litere):

Kompleta adreso:

Retpoŝta adreso (se ekzistas):

Ĉi-pere mi aliĝas al SUS 28. Mi komprenas, ke SUS 28 ne asekuras siajn partoprenantojn.
Dum la sesio mi intencas akiri
© originale / © per adapta adopto de grado aliloke akirita

en sekcio jenan sciencistan gradon: © bakalaŭro (Bac. sc.)
© magistro (Mag. sc.)
© doktoro (Dr. sc.)
© doktoro habilita (Dr. sc. habil.)

© Mi deziras prezenti (ekster ekzameno) kurson / prelegon en sekcio kun la titolo:

kaj samtempe sciigos pri tio la dekanon de la sekcio. (Sinanoncoj sen ĝustatempe alveninta
SUS-kotizo ne estas konsidereblaj por la programo.)

© Mi jam pagis / pagos la kotizon por SUS 28 (0,3 AKU ĝis 2005-07-24, poste 0,5 AKU);
© al la konto 2051-305 ĉe “Postbank Hannover”, germana banko-kodo (=BLZ) 25010030,

IBAN: DE19 2501 0030 0002 0513 05, BIC: PBNKDEFF.
© al la UEA-konto de AIS: aisc-j (eblas pagi kreditkarte al sia propra UEA-konto)
© pro la altaj bankokostoj ni petas ne sendi ĉekojn

© Bv. depreni la kotizon de mia servobonhavo ĉe AIS, kies stato estas sufiĉa (min. 0,5 AKU).
© Mi ne pagas la regulan SUS-kotizon de 0,3 AKU, ĉar
© mi havas validan studentan legitimilon de AIS (n-ro )
© mi estas dumviva subtena membro de AIS

© Mi pagas nur 20-%-an kotizon, ĉar mi daŭre loĝas en reform-eŭropa lando.

Loko, dato: Subskribo:

Informo: Je 2005-01-01, 1 AKU (akademia kotiz-unuo) egalas al 65 EUR (eŭroj). La kotizo estas do 19,50 EUR
resp. 32,50 EUR (3,90 / 6,50 kun rabato). Ĝi inkluzivas la rajton partopreni ĉiujn publikajn SUS-aranĝojn, sed
ne inkluzivas eventualajn ekzamenkotizojn. – Pri loĝado bonvolu mem zorgi aŭ peti organizan helpon de EProf.
B. Leonov (leonov @ rozabg . com).


