
Protokolo de la 55a senatkunsido (la 49-a post la
oficialigo de AIS fare de la Konsilio de la XII, la 58-
a post la fakta eklaboro) okazinta en Karlovo (BG)
dum SUS 28. Kunsidtempoj:
Dimanĉo, 2005-08-21, 10:15–11:00
Mardo, 2005-08-23, 8:30–10:00 kaj 20:30–21:30
Merkrede, 2005-08-24, 8:30–10:00
Sabato, 2005-08-27, 15:30–16:00

1)  Formalaĵoj.  Ĉeestas  senatanoj  Fössmeier,  Frank
kaj  Quednau,  kaj  vicsenatano  Poláková.  La  senato
estas kvoruma kaj decidas la tagordon evidentiĝantan
el  tiu  ĉi  protokolo.  La  kunsidon  gvidas  prezidanto
Frank; la protokolon skribas sekretario Fössmeier.
Revizoro OProf. Dr. Lobin partoprenas partojn de la
kunsidoj.
2) Aparteneco de OProf. Sachs.  La senato unuanime
malakceptas la eksiĝon de OProf. R. Sachs.
3) Debutprelego Corsetti. La senato unuanime invitas
AProf. Corsetti fari sian debutprelegon dum la solena
inaŭguro de SUS 28.
4) Ekzamenofico. Dum SUS 28 la ekzamenofico havu
jenajn nekonstantajn membrojn (dekstre la konstantaj
membroj):

Direktoro: OProf. Quednau

Vicdirektoro: OProf. Poláková
Sekcio Nekonstanta Konstanta

1 OProf. Frank OProf. Fössmeier
2 Mag. Cristina Tanc OProf.

Korĵenevskaja
3
4

(estas nek
kandidatoj nek

docentoj)

OProf. Minnaja
OProf. Angstl

5 EProf. Leonov OProf. Maitzen
6 EProf. Lewan-

derska-Quednau
OProf. Lobin

5) Procesoj
a) Financkortumo Münster: pro troŝarĝo de la kort-
umo la proceso komenciĝos nur post unu aŭ du jaroj.
b)  Eksa  Senata  Sekretario:  Pro  propono  de  ekster-
kortuma interkonsento la akuzo estis retirita.  OProf.
Quednau  raportas,  ke  tamen  ankoraŭ  neniu  el  la
postuloj de la klerig- kaj ekzamenofico estis plenum-
ita. Pro la malfacileco jure precizigi la postulojn pri
aktoj  kaj  informoj  la  proceso  koncernis  nur  la
komputilsistemon uzitan de la eksa senata sekretario.
c) ASci Piotrowski: Pro troŝarĝo de la AIS-trezoristo,
OProf.  Wickström,  la  proceso  ankoraŭ  ne  povis
komenciĝi. Necesas, ke li ankoraŭ en 2005 efektivigu
la akuzon.
6) Akademia Forumo. La temo de la Akademia Foru-
mo estu „Malĉea studado: Ĉu, kial, kiel, kiucele?“ La
forumon gvidu EProf. Leonov.
7a) Interkonsento kun UEA pri AIS-IKU. AIS propo-
nas jenajn modifojn de la kontraktpropono de UEA:
- AIS-IKU havu ĉiam tri  kursojn  egalrangajn,  kies
docentoj dividu inter si la honorarion.

- AIS  klopodas  proponi  taŭgajn  prelegantojn  por
AIS-IKU; la elekto de UEA bezonas la aprobon de
AIS.
- Se  ne  eblas  disponigi  por  AIS-IKU  senkostajn
prelegejojn, AIS havas la rajton okazigi AIS-IKU laŭ
la kondiĉoj proponitaj de UEA.
- Por la kursfinaj ekzamenoj UEA disponigu ĉambron
kaj kompense ricevu la ekzamenkotizojn.
7b) Interkonsento  kun  ULBS  pri  LEUKAIS. Laŭ
instigo  de  prezidanto  Frank  ULBS-rektoro  Oprean
proponas  al  AIS  kontrakton,  laŭ  kiu  LEUKAIS-
studentoj rajtas fini sian studadon en la AIS-a ULBS-
departemento, por akiri rumanan diplomon aldone al
AIS-a. La kontrakto estas formulita kaj subskribota.
7c) Interkonsento kun EJUSTO. ProfT Ŝilo proponas
kunlaboron  pri  la  trejnado  de  ekspertizistoj  pri
komercaj  normoj  kaj  regularoj.  La  trejnatoj  estu
studentoj  de  AIS  pri  adapta  adopto  de  siaj  rusaj
gradoj.
8) Regularoj. OProf. Frank preparis modifitan honor-
regularon. Ĝi estos afiŝita por decido fare de la ĜA.
Por la sekva senatkunsido en printempo 2006 la ofic-
direktoroj preparu reviziitan version de siaj regularoj.
Ĉiuj  interesitaj  AIS-anoj  estu instigitaj  kontribui  en
reta diskuto.
9) Publikaĵoj. La direktoroj de la sciencofico kaj de
SubS  faru  kun  fidinda  eldonejo  kontrakton  pri
aperigo de  Acta Sanmarinensia,  kiu enhavas jenajn
klaŭzojn:

• Acta  Sanmarinensia  havu  unu-  aŭ  plurjarajn
volumojn de minimume tri kajeroj kun komuna
kovrilo.

• La  kajeroj  enhavu  kursojn  aŭ  arojn  de  simil-
temaj prelegoj el SUS kaj havu inter 32 kaj 80
paĝojn.

• La enhavo estu libere kopiebla.
La kontrakto bezonas aprobon de la senato.
10) Proponoj al la ĜA.
a)  La  Honorregularo  estu  modifita  laŭ  la  afiŝita
propono.
b)  La  Ekzamenregularo  estu  modifita  jene:  La
minimuma amplekso de kurso estu ne 1,0,  sed 0,5
studunuoj.
c) Pri pliaj modifoj de la regularoj okazu reta decido,
en  kiu  rajtas  partopreni  ĉiuj  interesitaj  AIS-anoj.
Finan  decidon  faru  la  Senato  dum sia  kunsido  en
marto 2006.
11) La sekva senatkunsido komenciĝu je  vendredo,
2006-03-03, laŭeble je la 15-a horo, kaj daŭru dum la
semajnfino. OProf. Quednau organizu ĝin en Freising
(DE).
12) La senato bedaŭras,  ke ankoraŭ ne disponeblas
bilanco pri 2004.
13)  Novaj studentoj de AIS kaj iliaj patronoj skribe
konfirmu al la ekzamenofico la patronecon. Laŭ peto



de studento aŭ patrono la ekzamenofico rajtas je urĝa
bezono ŝanĝi tian interkonsenton.
14) Rabato. Por rabateblaj servoj kaj ekzamenoj ek
de  2006-01-01  la  rabato  por  reformeŭropaj  landoj
estos 75 %.
15) Alvokoj. La senato aprobas eventualan alvokon
de  ADoc.  Bojaĝieva,  EProf.  Leonov  kaj  EProf.
Lewanderska-Quednau kiel  profesoroj  de la  scienc-
aplika sektoro.
16)  Premio  Pirlot. La  senato  kun  du  sindetenoj
rekomendas al OProf.Maitzen la verkon „informaci-
teorio por komunikadsciencistoj“, eldonitan de SAIS,
por Premio Pirlot 2004.
17) La  senato  bedaŭras,  ke  AIS  ne  disponas  la
homfortojn  por  okazigi  BUS-konferencon en  aprilo
2006 en Bydgoszcz. AIS klopodos de tempo al tempo
okazigi  ekzamenan  sesion  en  Pollando,  kiam  tie
ekzistos  konsiderinda  nombro  da  ekzamenpretaj
studentoj,  kiuj  pro  vizaj  problemoj  ne  povas  iri  al
alilandaj studadsesioj.

Karlovo, 2005-08-27
H. Frank, prezidanto
R. Fössmeier, protokolofico


