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1. Izrael, Tel Aviv University 
   

1. Dane uczelni Tel Aviv University 
 
https://english.tau.ac.il/ 
 
Hajjim Lewanon 55 
6997801 Tel Aviv 
Israel 
 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej (np. 
wydział, szkoła języków obcych), 
w ramach której prowadzone są 
zajęcia z języka polskiego 

The Division of Foreign Languages https://en-
languages.tau.ac.il/ 

3. Nazwa kierunków studiów / 
programów, w ramach których 
prowadzone są zajęcia z języka 
polskiego oraz liczba studentów 
uczestniczących w lektoracie (z 
jakich kierunków studiów) 

All fields of study and all degrees, 10 

4. Typ studiów, w ramach których 
prowadzone są zajęcia z języka 
polskiego 

Studia doktoranckie | PHD studies 
Studia I stopnia | first-cycle studies 
Studia II stopnia | second-cycle studies 
Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies 

5. Status kursu języka polskiego 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 
punktowany czy niepunktowany, np. 
ETCS) 

Mandatory and scored for students who need a 2nd foreign 
language to complete their degree (history -Jewish and 
European / Philosophy / Literature) 

6. Czas trwania studiów, w ramach 
których prowadzone są zajęcia z 
języka polskiego oraz informacja o 
długości kursu języka polskiego 
(liczba semestrów) 

2 academic years. 4 semesters. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

October 23, 2022 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

June 30, 2023. 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 
będzie prowadził lektor wraz 
informacją, kiedy zajęcia się 
zaczynają i jak długo trwają 
(semestr, dwa, trzy) 

1. Polish Language for Beginners, 
Year 1 Semesters 1-2 . Acquiring basic reading and grammar 
skills., 
 
2. Polish Language for Advanced, 
Year 2 Semester 3-4. Continue reading and grammar, ending 
with the ability to tackle a text in Polish with help of a 
dictionary. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

4 hours every week. 

12. Realna liczba studentów 
studiujących język polski (stan 
aktualny) – jeśli jest już prowadzony 
lektorat / zajęcia 

5-11 on average. 

13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 
języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

 5-20 



14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  BA degree or higher. 

 Wymagane kompetencje At least 2 years proven experience in teaching polish as a 
foreign language. 

 Organizacja pracy Punctuality and flexibility. 

 Znajomości języków obcych Working knowledge of Hebrew. 

 Inne (proszę opisać jakie) Familiarity with Israeli mentality within academia and outside 
it. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy To be decided by NAWA 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  End of 2023-24 academic year. 

 Wynagrodzenie To be decided by NAWA 

 Ubezpieczenie  To be decided by NAWA 

 Składki emerytalne To be decided by NAWA 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

To be decided by NAWA 

16. Uwagi i sugestie The number of students registering for polish language course 
for the 2022-23 academic year will be known for certain only 
at the beginning of the said academic year, or by the first week 
of November 2022 the latest. 

 

2. Kazachstan, Euroazjatycki Uniwersytet Narodowy im. L.N.   

Gumilowa w Nur-Sułtanie 
   

1. Dane uczelni L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY 
 
https://enu.kz/en/ 
 
Satpaeva 2 
010008 Nur-Sultan 
Kazakhstan 
 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej (np. 
wydział, szkoła języków obcych), 
w ramach której prowadzone są 
zajęcia z języka polskiego 

Department of theoretical and applied linguistics 

3. Nazwa kierunków studiów / 
programów, w ramach których 
prowadzone są zajęcia z języka 
polskiego oraz liczba studentów 
uczestniczących w lektoracie (z 
jakich kierunków studiów) 

Russian Philology, 1 

4. Typ studiów, w ramach których 
prowadzone są zajęcia z języka 
polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 
punktowany czy niepunktowany, np. 
ETCS) 

obowiązkowy/nieobowiązkowy 

6. Czas trwania studiów, w ramach 
których prowadzone są zajęcia z 
języka polskiego oraz informacja o 

kurs języka polskiego przewidziany jest na 1 semestr, ale 
prowadzony jest w kilku grupach zarówno w 1, jak i 2 
semestrze 



długości kursu języka polskiego 
(liczba semestrów) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

September 1 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30 June 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 
będzie prowadził lektor wraz 
informacją, kiedy zajęcia się 
zaczynają i jak długo trwają 
(semestr, dwa, trzy) 

Polish languageKurs języka polskiego jest przeznaczony na 1 
semestr 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

4 

12. Realna liczba studentów 
studiujących język polski (stan 
aktualny) – jeśli jest już prowadzony 
lektorat / zajęcia 

3/15 

13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 
języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

 10-15 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Magister języka polskiego 

 Wymagane kompetencje Umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi i 
technologii komunikacyjnych 

 Organizacja pracy Sześciodniowy tydzień pracy 

 Znajomości języków obcych znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B2 

 Inne (proszę opisać jakie) umiejętność kształtowania i definiowania osobowości w 
środowisku społecznym oraz skupienia się na zdrowym stylu 
życia 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Kontrakt 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 rok 

 Wynagrodzenie 70000 tenge 

 Ubezpieczenie  tak 

 Składki emerytalne nie 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

pokoj w akademiku 

16. Uwagi i sugestie brak komentarzy 

 

3. Turcja, Uniwersytet w Stambule  
   

1. Dane uczelni Uniwersytet Stambulski 
 
https://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_ 
 
ul. Ordu 06 
34093 Stambuł 
Turcja 
 



2. Nazwa jednostki organizacyjnej (np. 
wydział, szkoła języków obcych), 
w ramach której prowadzone są 
zajęcia z języka polskiego 

Wydzial Literatury 

3. Nazwa kierunków studiów / 
programów, w ramach których 
prowadzone są zajęcia z języka 
polskiego oraz liczba studentów 
uczestniczących w lektoracie (z 
jakich kierunków studiów) 

Zaklad jezyka I literatury polskiej, ok. 150 studentów w 
programie licencjackim, 5 studentów w programie 
magisterskim 

4. Typ studiów, w ramach których 
prowadzone są zajęcia z języka 
polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 
Studia II stopnia | second-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 
punktowany czy niepunktowany, np. 
ETCS) 

punktowany 

6. Czas trwania studiów, w ramach 
których prowadzone są zajęcia z 
języka polskiego oraz informacja o 
długości kursu języka polskiego 
(liczba semestrów) 

1 Rok przygotowawczy + 4 lata licencijat  
2-3 lata program magisterski 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

3. tydzień września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

3. tydzień czerwca 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 
będzie prowadził lektor wraz 
informacją, kiedy zajęcia się 
zaczynają i jak długo trwają 
(semestr, dwa, trzy) 

Gramatyka - A1, A2, B1, B2, C1 Fonetyka - B1 Czytanie 
tekstów - B1 Kompozycja ustna i pisemna - B2 Lektorat ustny 
- B2 Morfologia - B2, C1 Tłumaczenia polsko-tureckie - B2, 
C1 - Lektoraty 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

Przynajmniej 12 godzin tygodniowe (jeśli bedzie potrzeba, 
wiecej) 

12. Realna liczba studentów 
studiujących język polski (stan 
aktualny) – jeśli jest już prowadzony 
lektorat / zajęcia 

80 studentów 

13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 
języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

 80-100 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Filologia Polska, tytul dr 

 Wymagane kompetencje umiejętność nauczania i doświadczania 

 Organizacja pracy - 

 Znajomości języków obcych - 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy umowa rządowa 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  roczny 

 Wynagrodzenie (pod warunkiem tytułu doktora kandydata) wynagrodzenie od 
NAWA i uniwersytetu 

 Ubezpieczenie  (pod warunkiem tytułu doktora kandydata) ubezpieczenie od 
uniwersytetu i NAWA 



 Składki emerytalne zależy to od umówy między tymi dwoma krajami 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Tylko wynagrodzenie  
Na uniwersytecie nie ma takiej możliwości jak 
zakwaterowanie 

16. Uwagi i sugestie Chciałabym podkreślić, że rząd turecki już tylko akceptuje 
lektorów mających tytuł doktora. Więć bylibyśmy wdzięczni, 
gdyby NAWA mogła wysłać lektora, który ma stopień 
doktorski. 

WAŻNE: Kandydaci, którzy nie posiadają stopnia doktora nie będą zaakceptowani przez uczelnię. 

Proszę uwzględnić tę informację przy składaniu wniosku. 

 

4. Wietnam, Uniwersytet w Hanoi 
  

Dane uczelni HANOI UNIVERSITY 
 
http://www.hanu.vn/vn/ 
 
Km9 Nguyen Trai, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam +84-
978-466-689 
 Hanoi 
Vietnam 
 

Nazwa jednostki organizacyjnej (np. 
wydział, szkoła języków obcych), 
w ramach której prowadzone są zajęcia 
z języka polskiego 

International Office 

Nazwa kierunków studiów / 
programów, w ramach których 
prowadzone są zajęcia z języka 
polskiego oraz liczba studentów 
uczestniczących w lektoracie (z jakich 
kierunków studiów) 

The second foreign subject delivered to full-time students the 
Polish language delivered to students in Vietnam, Nearly 10 

Typ studiów, w ramach których 
prowadzone są zajęcia z języka 
polskiego 

Inne | other 
Elective subject for full-time students 

Status kursu języka polskiego 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 
punktowany czy niepunktowany, np. 
ETCS) 

Optional 

Czas trwania studiów, w ramach 
których prowadzone są zajęcia z języka 
polskiego oraz informacja o długości 
kursu języka polskiego (liczba 
semestrów) 

The classes, from levels A1 to B1 can be organized and conducted 
in accordance with students' demands and registration. 

Struktura roku akademickiego Inne | other 
Short course 

Data rozpoczęcia roku akademickiego From September to end of January (semester 1), and from 
January to end of June (semester 2) 

Data zakończenia roku akademickiego From September to end of January (semester 1), and from 
January to end of June (semester 2) 

Nazwa i krótki opis zajęć, które będzie 
prowadził lektor wraz informacją, kiedy 
zajęcia się zaczynają i jak długo trwają 
(semestr, dwa, trzy) 

The Polish subject, taught by the native Polish lecturer, provided 
to Vietnamese students of languages. At the third year, students 
are required to choose one second foreign language subject and 



learn during that academic year, levels from A1 to B1, which 
equals 14 credits after one year (7 credits each semester). 

Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

Each class is 100 minutes long, two class sessions per week. 

Realna liczba studentów studiujących 
język polski (stan aktualny) – jeśli jest 
już prowadzony lektorat / zajęcia 

Nearly 10 

Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 
języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

 5-25 

Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

Wykształcenie  Master degree holder (of relevant field) 

Wymagane kompetencje Good teaching methods, communicative skills and enthusiasm at 
promoting Polish in Vietnam 

Organizacja pracy Under supervision and support of the International Office, Hanoi 
University 

Znajomości języków obcych Good English 

Inne (proszę opisać jakie) Supportive with relevant promotion acvitivites 

Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

Typ umowy Teaching Contract 

Okres na jaki zawierana jest umowa  One academic year 

Wynagrodzenie None 

Ubezpieczenie  None 

Składki emerytalne None 

Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Free accommodation & monthly allowance 

Uwagi i sugestie  

 


