Deklaroj okaze de kandidatiĝo al fina ekzameno ĉe AIS
Mi deklaras, ke
-

-

mi neniam estas kondamnita pro krimo, kiu estus punebla ankaŭ en San Marino
mi konas la ekzamenregularon de AIS
mi mem estas la aŭtoro de la verko, kiun mi prezentas por mia kandidatiĝo la sama aŭ enhave simila scienca verko ne estas rifuzita de alia institucio
(kaze de doktoriĝo aŭ habilitiĝo) neniam fiaskis doktoriĝ- aŭ habilitiĝprovo, al kiu tiu verko servis

Mi konsentas, ke AIS publikigos en siaj oficialaj sciigoj (inkluzive en la TTT) la informon pri mia sukcesa
ekzameno, post kiam ĝi estos enregistrita en la registro pri enlande agnoskitaj sciencistaj gradoj kaj titoloj.
Mi scias, ke kelkaj aliaj landoj postulas permes-peton antaŭ publika uzado de tiaj sciencistaj gradoj kaj titoloj,
kaj mi mem informiĝos pri la leĝoj validaj en mia kazo.
Dum la diskuto post la kandidatprelego
( ) mi ne bezonas tradukon de la demandoj starigitaj en ILo kaj mem respondos en ILo
( ) mi bezonas tradukadon
( ) el ILo al ...............
( ) el .................... al ILo
( ) pri neceso de tradukado mi decidos senpere antaŭ la kandidatprelego.
Mi scias, ke laŭ la regularo de AIS mi ne povos ricevi la plej altan prijuĝnoton kaj devas
pagi konsiderindan kotizon, se mi postulas tradukadon. La ekzamenofico klopodos
disponigi la petitan tradukanton, sed ne povas garantii trovi tian.
Mi liveros al la ekzamenofico
- subskribitajn kaj plenigitajn kandidatleteron kaj ĉi-tiun deklar-formularon
- la sciencan verkon
o okaze de originala akiro de scienca grado: dulingve, en ILo kaj alia lingvo
o okaze de adapta adopto: en la originala formo, kun po unu denslinia, informriĉa resumo (1-5%)
en ILo kaj dua oficiala lingvo de AIS aŭ de filio de AIS.
o okaze de adapta adopto en la nivelŝtupoj 3 kaj 4, se la originala laboraĵo aĝas pli ol 20 jarojn,
kun aldono de almenaŭ unu pli nova mia publikaĵo el la laborkampo de la sama sekcio,
eventuale kune kun resumo en ILo, se ĉi tiu publikaĵo ne estas en oficiala lingvo de AIS.
- ekspertizon
- de efektiva membro de AIS (kaze de nivelŝtupoj 3 kaj 4 aldone duan ekspertizon de fake
kompetenta sciencisto), se temas pri originala akiro de grado
- de la ekspertizantoj de la originala verko, se temas pri adapta adopto
- vivpriskribon
- certigitan ateston de maturec-ekzameno (necesa nur por bakalaŭra aŭ adaptadopta ekzameno)
- certigita atesto de la adaptota grado (nur, se temas pri adapta adopto)
- eventuale liston de sciencaj publikaĵoj (devige nur en la nivelŝtupo 4)
- eventuale atestojn pri jam sukcese trapasitaj fakekzamenoj
- eventuale atestojn pri akiritaj agnoskeblaj studunuoj, kiuj ankoraŭ ne estas registritaj en la datenbanko
de la klerigofico
La ekzamenkotizon (publikigitan en http://www.ais-sanmarino.org/klerigofico/ekzamenkotizoj.txt)
mi pagos antaŭ la kandidatprelego al konto de AIS aŭ al reprezentanto de la financofico aŭ de la ekzamenofico
de AIS.
Mia gepatra(j) lingvo(j) estas:
Krome mi kapablas komuniki aktive (skribe kaj buŝe) en jenaj lingvoj:
Krome mi povas kompreni, almenaŭ helpe de vortaro, jenajn lingvojn:

...................., 200...-.......-.......
Loko
dato

.......................................................................

Subskribo

