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1. Armenia, Państwowy Uniwersytet Języków i Nauk Społecznych im. W. Briusowa 
w Erywaniu 

 

   

1. Dane uczelni Brusov State University (BSU) 
 
https://brusov.am/ 
 
Tumanyan 42 
0002 Yerevan 
Armenia 
 

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

Faculty of Russian and Foreign Languages  
Chair of Russian and Slavic Languages 

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

Linguistics (Russian), 9 

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) 

Mandatory (3rd language), scored / ECTS 

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

From 2nd to 4th years of studies  
Total number of semesters - 4 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

September 1 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

June 30 

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

Polish, 2-nd year of studies, duration 1 semester, start of 
classes – February 
During the course the student acquires basic communication 
skills in Polish. The course enables students to come up with a 
general idea of linguistic structures, understand vocabulary 
and apply grammar to everyday situations. The course covers 
four basic language skills: listening, reading, speaking and 
writing. The course also promotes the development of 
sociolinguistic skills as well as knowledge of Polish verbal 
behavior (linguistic and non-linguistic expressions)., 
 
Polish,3-rd year of studies, duration - 2 semesters, start of 
classes - September  
The course is designed for students who have completed 1 
semesters of language proficiency. During the course, 
students strengthen and develop knowledge of previously 
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acquired grammatical structures, get acquainted with new 
grammatical forms corresponding to A1 level of Polish 
knowledge, acquire new vocabulary and deepen knowledge in 
Polish culture and history. The course develops four basic 
language skills: listening, reading, speaking and writing. In 
terms of content, the course covers everyday topics such as 
family life, work, education, leisure and so on., 
 
Polish,4-th year of studies, duration - 1 semester, start of 
classes – September 
The course is designed for students who have completed 3 
semesters of language proficiency. During the course, 
students reinforce and develop knowledge of previously 
acquired grammatical structures, learn new grammatical 
forms corresponding to A1 / A2 levels of Polish language skills, 
acquire new vocabulary and deepen knowledge in Polish 
culture and history. The course develops four basic language 
skills: listening, reading, speaking and writing. In terms of 
content, the course covers everyday topics such as shopping, 
future plans, housing search and rental issues, and so on., 
 
Polish,2-nd year of studies - part-time, duration 2 semester, 
start of classes – December.  
During the course the student acquires basic communication 
skills in Polish. The course enables students to come up with a 
general idea of linguistic structures, understand vocabulary 
and apply grammar to everyday situations. The course covers 
four basic language skills: listening, reading, speaking and 
writing. The course also promotes the development of 
sociolinguistic skills as well as knowledge of Polish verbal 
behavior (linguistic and non-linguistic expressions). 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

I semester : *2 groups, 80 min 2 times a week (in total about 
30-32 meetings for one group in a semester); *1 gropup 
(extramural studies), 80 min 2 times a week (in total about 9-
10 meetings in a semester) II semester: *2 groups, 2 times a 
week for 80 min (a total of about 30-32 meetings of one group 
in a semester) *1 group (extramural studies), 80 min 2 time a 
week (in total about 9-10 meetings in a semester). 

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

9 students 

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

 15-20 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  At least Master level in Polish Language and Culture /the 
Polish language as a foreign language 

 Wymagane kompetencje • Plan and implement procedures that support student 
learning  
• Demonstrate knowledge of subject matter content and skills 
• Reflect on teaching practice to extend knowledge and skills 
• Motivate and mentor students engaging them in learning 
process.  
• Constructive relationships with students and colleagues 
• Work with colleagues to improve professional practice 

 Organizacja pracy • Computer proficiency  
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• Written and verbal communication  
• Research and supervision ability  
• Organizational skills 

 Znajomości języków obcych English, knowledge of Russian or Armenian will be a privilege 
 

 Inne (proszę opisać jakie) Experience in teaching of the Polish language as a foreign 
language 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Term Contract 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 academic year (September 1 - June 30) 

 Wynagrodzenie 47500 Armenian Drams and 124 academic hours ( 1 academic 
hour equivalent to 1300 Armenian Drams) including taxes 

 Ubezpieczenie  Insurance is not provided by the University 

 Składki emerytalne Pension contributions are made according the national 
legislations 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

A Polish language study room equipped with computers, a 
projector and a printer, a library with didactic materials and 
textbooks of various types for learning the Polish language.  
 
Accommodation in a single room in a dormitory. Room with 
own bathroom. Equipped with basic furniture, fridge, TV. One 
kitchen - for use with other residents. In addition, access to a 
washing machine and iron. Central heating. 

16. Uwagi i sugestie - 
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2. Azerbejdżan, Bakijski Uniwersytet Słowiański 
 

   

1. Dane uczelni Baku Slavic University 
 
www.bsu-uni.edu.az 
 
Suleiman Rustam 33 
AZ1014 
Azerbaijan, Baku 
 

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

Translation Faculty, 
Faculty of Social Studies 

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

Translations Faculty, 15 
Faculty of Social Studies, 11 
 

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

Inne | other 
Bachelor and Master degree 

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

facultative 

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

2 semesters 

7. Struktura roku akademickiego  

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

september to january 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

february to 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 language, Region Studies: Polish language 
2 semesters 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

2-3 times in a week 

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

Faculty of Social Studies - 11 students, 
translation faculty - 11 students 

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

10-15 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Higher education, 
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Phd 

 Wymagane kompetencje higher education, phd; sociable,friendly, hard-working. 

 Organizacja pracy ------- 

 Znajomości języków obcych Russian, English 

 Inne (proszę opisać jakie) ------- 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Work contract 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 year 

 Wynagrodzenie 300-500 azn 

 Ubezpieczenie  ------- 

 Składki emerytalne ------- 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

dormitory 

16. Uwagi i sugestie ------- 
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3. Belgia, Uniwersytet w Mons 
 

   

1. Dane uczelni Université de Mons - Faculty of translation and 
interpretation 
 
www.umons.ac.be 
 
avenue du champ de mars 17 
7000 Mons 
Belgium 
 

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

Faculty of translation and interpretation (FTI-EII) 

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

Bachelier en traduction et interprétation, 180, 
Master en traduction à finalité approfondie, 2, 
Master en traduction à finalité interculturelle, 40, 
Master en traduction à finalité multidisciplinaire, 60, 
Master en traduction à finalité didactique, 15 

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) 

optional and scored with ECTS 

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

3 semesters in 3, 4 and 5 year 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

September 15 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

September 14 

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

Polish language (level 1 (beginners), level 2 (intermediate), 
level 3 (upper-intermediate)) 
Level 1 as well as level 3 are taught in the first semester 
(teaching from september till end of December) = exams in 
January  
Level 2 iis taught n the second semester (February till May) = 
Exams in June If student fails = exams for three levels in 
August/September 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

4 hours per week 

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

15 

13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 

 15-25 
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języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Polish language and culture + teaching 

 Wymagane kompetencje Adaptability 

 Organizacja pracy Autonomous 

 Znajomości języków obcych Not necessarily French. English is fine. 

 Inne (proszę opisać jakie) Curious and friendly :-) 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy UMOWA PARTNERSTWA with the Polish Institute in 
Brussels 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  2023-2024 (academic year) 

 Wynagrodzenie So far, UMONS has not participated. 

 Ubezpieczenie  All this is managed by the Polish Institute in Brussels 

 Składki emerytalne All this is managed by the Polish Institute in Brussels 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

All this is managed by the Polish Institute in Brussels 

16. Uwagi i sugestie Our cooperation is really great. Our students really get 
involved in the activities the present teacher organises. We're 
eager to extend the collaboration for one more year (and hope 
it won't end). 
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4. Belgia, Wolny Uniwersytet Brukselski 
 

   

1. Dane uczelni Université Libre de Bruxelles 
 
https://www.ulb.be/ 
 
Avenue F. D. Roosevelt 50 
1050 Bruxelles 
BELGIA 
 

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

Faculté de Lettres, Traduction et Communication - Wydział 
Literatur i Języków, Translatologii i Komunikacji 

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

Polonistyka (osobna katedra ) w ramach slawistyki, 52 

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

Studia I stopnia | first-cycle studies 
Studia II stopnia | second-cycle studies 
Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies 
Studia doktoranckie | PHD studies 
Inne | other 
Język polski nauczany jest także w ramach innych kierunków 
studiów ( np. historia, inne filologie), spora liczba studentów w 
ramach programu Erazmus + lub programu Erazmus Mundus 
wybiera także język polski w ramach programu Learning 
Agreement oraz w ramacw ramach Uniwersytetu Otwartego. 

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

Obowiązkowy w ramach określonych ścieżek dydaktycznych 
dla studentów polonistyki/slawistyki, studentów języków 
nowożytnych (polski-angielski, polski-niemiecki, polski-
niderlandzki)  
 
Kurs nieobowiązkowy dla studentów innych kierunków  
 
Kurs nieobowiązkowy dla chętnych uczących się poza 
kierunkiem studiów, „cours isolé”,  
 
Kurs wybrany à la carte w ramach Uniwersytetu Otwartego.  
 
Uwaga: Wszystkie zajęcia z języka polskiego, literatury i 
historii polskiej mają przydzielone punkty ECTS, w każdej 
możliwej z wybranych opcji nauki języka polskiego. 

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

Polonistyka/Slawistyka: pełne studia magisterskie 5 lat (10 
semestrów)  
 
Inne kierunki: od 1 roku do 5 lat (1-10 semestrów) 

7. Struktura roku akademickiego Trymestry |trimesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

Połowa września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

Połowa maja ( zajęcia dydaktyczne). Do końca czerwca trwa 
sesja egzaminacyjna. Uwaga: Rok akademicki składa się z 
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trzech kwartałów: 1. połowa września – koniec stycznia: 
zajęcia i sesja zimowa 2. luty – czerwiec: zajęcia i sesja letnia 3. 
połowa sierpnia – początki września: sesja poprawkowa. 

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

Język polski, poziom 1a, nauka języka polskiego dla 
początkujących (A1), 1 semestr, 
 
Język polski, poziom 1b, nauka języka polskiego dla 
początkujących (A2), 1 semestr, 
 
Język polski, poziom 2, nauka języka polskiego dla drugiego 
roku polonistyki (A2-B1), 2 semestry, 
 
Język polski, poziom 3, nauka języka polskiego, poziom 
progowy (B1-B2), 2 semestry, 
 
Język polski i tłumaczenie (tu część języka polskiego), poziom 
3, nauka języka polskiego poziom średniozaawansowany (B2-
C1) z elementami tłumaczenia (tu część języka polskiego - bez 
tłumaczenia), 2 semestry 
 
Język polski i tłumaczenie (tu część języka polskiego), poziom 
4, nauka języka polskiego poziom zaawansowany (B2-C1), 2 
semestry  

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

10 godzin tygodniowo 

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

52 studentów 

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

 48-55 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Magister Filologii polskiej / Polski dla Obcokrajowców  
 

 Wymagane kompetencje - kompetencje glottodydaktyczne: co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego  
- kompetencje logistyczne i organizacyjne: doświadczenie w 
organizowaniu i logistycznym przygotowaniu wydarzeń 
kulturalnych, naukowych i literackich w prowadzeniu 
programów dydaktycznych typu tandemu językowego  
- otwartość i zdolność adaptacji wobec wielonarodowościowej 
wspólnoty studentów  
- umiejętność współpracy w zespole 

 Organizacja pracy - Praca we współpracy z kadrą nauczycielską polonistyki – z 
profesorem i dyrektorem katedry polonistyki na wydziale i 
asystentem.  
- Zajęcia dzienne, wydarzenia kulturalne organizowane w 
czasie zajęć, niekiedy – wieczorami (gdy wieczory otwarte są 
także dl dla Polonii).  
- Współpraca z pracownikami administracyjnymi wydziału w 
sprawie prowadzenia programów dydaktycznych (tandem 
językowy, wsparcie dydaktyczne dla studentów pierwszego 
roku, itp.) 

 Znajomości języków obcych Mile widziana , choć niekonieczna znajomość języka 
francuskiego (poziom B1) Podstawowa, komunikacyjna 
znajomość języka angielskiego 
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 Inne (proszę opisać jakie) Znajomość języka francuskiego (poziom B1) Podstawowa 
znajomość języka angielskiego 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Wolny Uniwersytet w Brukseli nie podpisuje żadnych umów z 
pracownikami akademickimi. Podobnie jak wszyscy 
pracownicy akademiccy uniwersytetu, lektor jest tylko 
mianowany. Mianowanie następuje na mocy porozumienia 
podpisanego z instytucją reprezentującą rząd danego kraju, 
albo na podstawie osobnej konwencji. 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  Po podpisanej uprzednio konwencji, coroczne mianowanie 
lektora w ramach Rady Wydziału, zatwierdzane przez Radę 
Uniwersytecką. 

 Wynagrodzenie Uniwersytet utrzymuje mniejszą część zajęć języka polskiego, 
ale nie opłaca  w żaden sposób wynagrodzenia lektora. 
Wspomaga go w bieżącym roku w kwocie około 470 euro 
netto Instytut Polski. Mamy nadzieję, że będzie też tak w roku 
kolejnym. 

 Ubezpieczenie  Od nieszczęśliwych wypadków na miejscu pracy.  
Brak ubezpieczenia zdrowotnego. 

 Składki emerytalne Brak 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Po raz pierwszy, tworząc precedens wyłącznie dla lektoratu 
języka polskiego i na naszą usilną prośbę, Wydział (Dyrektor 
Departamentu i Dziekan) postanowił przyznać 
przybywającemu lektorowi tak zwany budz ̇et instalacyjny 
(normalnie przewidywany tylko dla nowo zatrudnianych 
profesorów obejmujących nowe katedry). To jednorazowa 
suma wysokości 1000 euro do dowolnego zagospodarowania.  
 
Poza tym, zapewnione: 
Bezpłatne szkolenia i kursy gwarantowane podczas całego 
roku akademickiego: 
- informatyczne 
- lingwistyczne 
- dydaktyczne 
z moz ̇liwością uzyskania certyfikatu. Korzyści finansowe: 
- zniżka w stołówce uczelnianej 
- za symboliczną opłatą, moz ̇liwość korzystania z zajęć 
zdrowotno-rehabilitacyjnych i sportowych (bardzo duz ̇y 
wybór), sale sportowe 
- moz ̇liwość korzystania ze zniz ̇kowej konsultacji lekarskiej na 
kampusie 
- legitymacja nauczycielska, uprawniająca do róz ̇nych zniz ̇ek 
lub do bezpłatnych wizyt (muzea, wystawy...) Korzyści 
logistyczno-dydaktyczne: 
- moz ̇liwość korzystania ze sprzętu komputerowego i parku 
informatycznego oraz osobnego biura: 1) dla lektorów, 2) dla 
kadry polonistycznej 
- a takz ̇e z narzędzi translatologicznych i laboratorium 
językowego 
- dostępność do zasobów biblioteki uczelnianej oraz bibliotek 
brukselskich, w tym: Królewskiej Biblioteki „Albertine”. 

16. Uwagi i sugestie Wszystkie trzynaście pozostałych lektoratów z języków 
nowoz ̇ytnych są w całości (uposaz ̇enie lektora, lokum, 
ubezpieczenie itd.) pokrywane przez rządy tych państw. W 
ramach języków słowiańskich tak jest w przypadku lektora 
języka czeskiego czy słoweńskiego. Patrz: aneks nr 1 w 
sprawie specyfiki polonistyki brukselskiej we Wspólnocie 
Wallonie-Bruxelles. 
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W biez ̇ącym roku akademickim przyjęliśmy po raz pierwszy 
staz ̇ystkę z polskiej uczelni, do odbywania praktyki 
glottodydaktycznej. Jesteśmy więc otwarci i na taką 
moz ̇liwość współpracy. 
Uwaga: moz ̇liwe jest być moz ̇e zapewnienie lokum lektorowi w 
ramach pokojów gościnnych ambasady. Część projektów jest 
wspólnych, moz ̇na tez ̇ zintensyfikować działania. Zostały 
podjęte w tym celu działania, zwłaszcza z ̇e niektórzy lektorzy 
(lektor języka rumuńskiego) są w ten sposób przez swą 
ambasadę w Brukseli zakwaterowani. 
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5. Bośnia i Hercegowina, Uniwersytet w Sarajewie 
 

   

1. Dane uczelni University of Sarajevo 
 
www.unsa.ba 
 
Obala Kulina bana 7/II 
71 000 
Sarajevo, Bośnia i Hercegowina 
 

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

Faculty of Philosophy 

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

Undergraduate studies: Slavic Languages and Literature 
30 

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

Studia I stopnia  

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

Optional, scored ECTS 

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

Three years, undergraduate studies, two semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

Beginning of October 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30 September 

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

Polish Language and Culture, 
Acquiring knowledge of the Polish language system at the 
phonological and morphological level. Learning Polish 
vocabulary. Ability to understand, write and read. Learning 
how to respond (verbally and in writing) to the purpose and 
circumstances. Acquisition of basic language competences, i.e. 
the ability to understand certain content in written and 
spoken statements concerning typical communication 
situations. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

4 hours teaching per semester + language course (Polish 
language) 

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

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

5 – 30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  MA study in linguistics completed, or equivalent. 

 Wymagane kompetencje Ability to motivate students, to work in small groups, 
experience in teaching Polish as a foreign language, patience, 
teamwork. Knowledge of the local language at the basic level, 
respect for local culture, teaching competence, formal status 
at home university. 

 Organizacja pracy Ability and desire to organize cultural and other events 
related to Polish language and culture, communication. 

 Znajomości języków obcych English preferable. 

 Inne (proszę opisać jakie) n/A 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Temporal contract 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  According to NAWA practices 

 Wynagrodzenie University of Sarajevo do not provide wages 

 Ubezpieczenie  University of Sarajevo does not cover insurance expenses 

 Składki emerytalne University of Sarajevo does not cover pension contributions 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

University of Sarajevo Rectorate shall provide 
accommodation expenses. 

16. Uwagi i sugestie  
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6. Brazylia, Uniwersytet Federalny Stanu Parana w Kurytybie 
 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do naboru 
w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni Universidade Federal do Paraná - Federalny 
Uniwersytet Parany 
 
www.ufpr.br 
 
Rua XV de Novembro 1299 
80060-000 
Kurytyba, Brazylia 
 

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

Setor de Ciências Humanas - Departamento de Polonês, 
Alemão e Letras Clássicas Centro de Línguas e 
Interculturalidade (CELIN) 

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

Curso de Letras-Polonês, Curso de Licenciatura em Letras 
Português e Polonês, Curso de Bacharelado em Letras 
Polonês., 60 

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

Studia I stopnia  
Centro de Línguas e Interculturalidade (CELIN) - kursy języka 
polskiego dla społeczności akademickiej i pozaakademickiej 

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

Na studiach I stopnia : przedmiot obowiązkowy dla studentów 
i studentek kierunków Letras-Polonês, Português Polonês - 
Licenciatura i Polonês Bacharelado oraz wybieralny dla 
wszystkich pozostałch kierunków, z preferencją zapisów dla 
studentów kierunków filologicznych. 

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

Minimalnie 4,5 roku dla kierunku nauczycielskiego 
(Licenciatura) i 4 lata dla nienauczycielskiego (Bacharelado). 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

Zwyczajowo, luty lub wyjątkowo (n.p. w 2020), początek 
marca każdego roku. W związku z pandemią Covid-19, w 
2021 uczelnia bedzie funkcjonowała zgodnie z kalendarzem 
alternatywnym, jeszcze nieogłoszonym (w tej chwili trwa II 
okres specjalny 2020. 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

31 grudnia kazdego roku (pandemia wpłynie na modyfikację 
tradycyjnych dat). 

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

1. Podstawowe przedmioty prowadzone przez lektorów:  
a) Língua Polonesa 1 - 8  
b) Compreensão e Produção em Língua Polonesa 1-2  
c) Estudos de Cultura Polonesa  
d) Projetos de Aprendizagem 1 - 6.  
W razie potrzeby, mogą nastapić zmiany w proponowanych 
przedmiotach, uwzgledniajace kwalifikaje lektora/-ki. 
 
a) Nauka języka polskiego z uwzględnieniem 4 sprawności, w 
nowym programie rozłożona w 8 semestrach (ze względów 
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pedagogicznych, staramy się o zmianę osoby prowadzącej po 
dwóch kolejnych semestrach). 
b) Ćwiczenie i rozwój rozumienia i wypowiedzi ustnej w języku 
polskim na podstawie autentycznych tekstów i materiałów 
audiowizualnych (przedmiot ma 2 poziomy, czyli może mieć 2 
semestry, z których pierwszy jest obowiązkowy, a drugi 
obieralny). 
c) Przedstawienie i omówienie niektórych aspektów polskiej 
kultury, z uwzględnieniem elementów polskiego dziedzictwa 
kulturowego obecnych w Brazylii. Tematy poruszane w 
pierwszej części semestru to: daty świąt i związane z nimi 
tradycje, folklor i sztuka ludowa w różnych historycznych 
regionach Polski, kulinaria. Następnie są zaprezentowani 
wybitni polscy artyści z dziedziny malarstwa, muzyki, rzeźby, 
architektury, teatru i filmu, wraz z opisem stylu i epoki 
historycznej, w których działali lub działają. Wybór artystów 
dostosowany do zainteresowań studentów zapisanych na ten 
przedmiot (1 semestr). 
d) Dyscyplina poświęcona badaniu zindywidualizowanych 
ścieżek formacyjnych i wprowadzeniu do sfery badań 
akademickich, związanych z językiem, literaturą i kulturą 
polską w szerokim rozumieniu (niezależne semestry, 
niewymagające ciągłości pracy uczącego). 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

Minimalnie 8 i maksymalnie 16 tygodniowo, z 4 godzinami 
konsultacji pozalekcyjnych. Wskazany udział w kursach 
ponadprogramowych - do 2 godzin tygodniowo, oraz w 
organizacji i prowadzeniu wydarzeń kulturalnych. 

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

45 

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

40 - 70 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Polityka naszej uczelni preferuje lektorów z tytułem doktora. 
Do tej pory, lektorzy nieposiadający tego stopnia naukowego 
wywiązywali się bardzo dobrze ze swoich obowiązków 
dydaktycznych, ale współpraca naukowa z pewnością 
wzbogaciłaby naszą współpracę. 

 Wymagane kompetencje Solidne przygotowanie językowe, jak i w nauczaniu polskiego 
jako języka obcego oraz kulturowe, związane z Polską i jej 
diasporą. Pożądana umiejętność dostosowania się do 
panujących warunków pracy, stosunków międzyludzkich i 
rozumienia zagadnień tożsamościowych oraz 
międzykulturowości. Oczekiwana jest dociekliwość badawcza. 
Mile widziana znajomość języka portugalskiego lub 
hiszpańskiego. W związku z pandemią, konieczne opanowanie 
technologii Komunikacji i Informacji (TIC) wobec dużego 
prawdopodobieństwa konieczności zdalnego prowadzenia 
zajęć. 

 Organizacja pracy Obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, z odpowiednio 
niższym pensum dydaktycznym (między 8 a 16 godzinami) 
poza zajęciami, prowadzone są indywidualne konsultacje, w 
minimalnym wymiarze 4 godzin tygodniowo. Nasze studia są 
wieczorowe, więc zajęcia często kończą się o godz. 22:30, a 
niektóre przedmioty mogą wymagać pracy w soboty. 
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Współpraca z Centrum Jezykowym może wymagać 
poprowadzenia warsztatów językowych i metodycznych ze 
stażystami. 

 Znajomości języków obcych Wskazana znajomość języka portugalskiego lub hiszpańskiego. 

 Inne (proszę opisać jakie) Gotowość do (współ)pracy wybiegającej poza kwestie ściśle 
glottodydaktyczne, mającej na celu propagowanie kultury 
polskiej, ale i interesowanie się miejscową kultura polonijną. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Skierowanie lektora przez NAWA do pracy stanowi podstawę 
do jego / jej udziału w programie instytucjonalnym UFPR pod 
nazwą `Porfessor Leitor` (Nauczyciel lektor), który upoważnia 
do prowadzenia zajęć na studiach I i/lub II stopnia. Umowa na 
czas określony (1 rok), z możliwością odnowienia, zgodnie z 
potrzebami departamentu, w którym lektor działa. 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  Standardowo, umowa opiewa na okres 10 do 12 miesięcy, z 
możliwością jej przedłużenia, pod warunkiem uzgodnienia 
tego z NAWA. 

 Wynagrodzenie Lektor w chwili obecnej otrzymuje miesięcznie pomoc 
finansową na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania i 
uzupełnienia kosztów utrzymania, w wysokości 3.000,00 reali 
brazylijskich, co wynika z budżetu uniwersytetu na rok 2020. 

 Ubezpieczenie  W Brazylii istnieje system opieki zdrowotnej (SUS) obejmujący 
wszystkie osoby znajdujące się na terenie kraju. 
Ubezpieczenie jednak może stanowić wymóg wizowy. 

 Składki emerytalne Pomoc finansowa nie obejmuje składek emerytalnych. 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Uniwersytet nie oferuje zakwaterowania. Lektor może 
korzystać ze stołówki uniwersyteckiej oraz infrastruktury 
sportowej i kulturalnej, w tym z bibliotek. 

16. Uwagi i sugestie Podkreśliłabym wyjatkowość sytuacji w 2020 roku, co z 
pewnościa się przedłuży na rok 2021, w związku z pandemią 
Covid-19. W tej chwili, zajęcia prowadzone są zdalnie, w trybie 
wyjątkowym, zgodnie z przepisami opracowywanymi doraźnie 
przez Radę Uniwersytecką. Kolejna kwestia, istotna dla 
lektoratów w Brazylii, to kalendarz akademicki inny niż 
europejski: w normalnych warunkach, zawiera się w ramach 
jednego roku kalendarzowego, pomiędzy lutym a grudniem. 
To rozwiązanie prowadzi do pewnych utrudnień w 
synchronizacji wymogów NAWY z realnymi warunkami pracy 
lektorów na naszej uczelni(n.p., konieczność wyrażenia zgody 
na przedłużenie umowy z lektorem(/-ką), który jeszcze nie 
podjął u nas pracy). Podczas pandemii, będziemy musieli 
stosować się do adaptacji kalendarza i zakładamy, że 
lektorka/lektor przyjmie takie wymogi ze zrozumieniem. 
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7. Bułgaria, Uniwersytet im. Św. Cyryla i Metodego w Tyrnowie Wielkim 
 

   

1. Dane uczelni Uniwersytet Św. Św. Cyryla i Metodego w 
WielkimTyrnowie 
 
www.uni-vt.bg 
 
ul. Teodosij Tyrnowski 2 
5003 Wielkie Tyrnowo 
Bułgaria 
 

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

Wydział Filologiczny, Katedra Slawistyki 

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

I rok lingwistyki stosowanej z językiem polskim jako drugim, 
semestr pierwszy z ośmiu – 7 
IV rok lingwistyki stosowanej z językiem polskim jako drugim, 
semestr siódmy z ośmiu – 4 
Fakultatywny kurs języka polskiego, semestr pierwszy z 
czterech – 14, 
Fakultatywny kurs języka polskiego, semestr trzeci z czterech 
– 7  

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) 

Obowiązkowy w ramach wybranego kierunku studiów 
licencjackich. 
Obowiązkowy jako wybrany fakultatywny kurs językowy. 
Punktowany. 

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

Studia licencjackie – 4 lata, 8 semestrów nauczania języka 
polskiego, różna ilość zajęć w każdym semestrze. 
Studia magisterskie – 1 rok, 2 semestry 
Fakultatywne kursy języka polskiego w ramach studiów 
licencjackich – 2 lata, 4 semestry nauczania języka polskiego 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

druga połowa września 2023 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30.09. 2024 

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

Praktyczna nauka języka polskiego na lingwistyce stosowanej 
z językiem polskim – Praktyczna nauka języka polskiego 
(lingwistyka stosowana z językiem polskim jako drugim) osiem 
semestrów, druga połowa września – koniec maja + sesja 
egzaminacyjna do połowy lipca; egzamin/ 
 
Fakultatywny kurs języka polskiego - Fakultatywny kurs 
języka polskiego – 4 semestry, druga połowa września – 
koniec maja + sesja egzaminacyjna do połowy lipca; zaliczenie 
z oceną. 
 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

12-14 

12. Realna liczba studentów 
studiujących język polski (stan 

32 



 

21 
 

aktualny) – jeśli jest już prowadzony 
lektorat / zajęcia 

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

 28-33 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Wyższe polonistyczne lub bułgarystyczne, specjalizacja 
glottodydaktyczna lub językoznawcza, preferujemy 
kandydatów ze stopniem naukowym doktora. 

 Wymagane kompetencje Umiejętność pracy w zespole wielonarodowościowym (w 
Katedrze Slawistyki pracują lektorzy z Serbii i Słowacji), 
umiejętność adaptacji w kulturowym i językowym środowisku 
bułgarskim, gotowość do podjęcia działań wykraczających 
poza ustalone obowiązki, służących promowaniu wiedzy o 
Polsce w Bułgarii. Zdolność elastycznego reagowania w 
sytuacjach problemowych. 

 Organizacja pracy Dyspozycyjność. Włączenie się w prace katedry. Wypełnianie 
wymagań administracyjnych uczelni. 

 Znajomości języków obcych Bułgarski lub inny słowiański (poza polskim) / angielski. 

 Inne (proszę opisać jakie) Doświadczenie w pracy za granicą, zwłaszcza z grupami 
słowiańskojęzycznymi. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę na czas określony. 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 rok 

 Wynagrodzenie Wynagrodzenie zależy od wykształcenia i zajmowanego 
stanowiska od 900 do 1600 lewów (około 460 do 820 euro) . 

 Ubezpieczenie  Tak, ubezpieczenie zdrowotne (usługi opieki zdrowotnej są 
częściowo odpłatne), składki odprowadzane od 
wynagrodzenia brutto lektora. 

 Składki emerytalne Tak, składki emerytalne odprowadzane od wynagrodzenia 
brutto lektora. 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Jednopokojowe urządzone mieszkanie w budynku w pobliżu 
uniwersytetu.  
Lektor wnosi opłaty bieżące (energia elektryczna, woda), jeśli 
przekroczą one sumę 200 lewów tj. około 105 euro 
miesięcznie (w rozliczeniu rocznym). Ogrzewanie mieszkania i 
wody energią elektryczną, kuchenka elektryczna – ustalony 
przez uczelnię limit może być przekroczony.. 

16. Uwagi i sugestie Nie ma. 
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8. Chiny, Północno-Wschodni Uniwersytet w Shenyang 
 

   

1. Dane uczelni Northeastern University 
 
http://english.neu.edu.cn 
 
Wenhua Road 3-11 
110819 Shenyang 
China 
 

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

Foreign Studies College 

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 (there is a course attended by the students 
of all specialisations), 30 students (fall semester 2022), 
 
Russian Language - Polish language as a minor (intensive 
language course), 9 students (fall semester 2022),  

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) 

Courses are optional and scored. 1 credit is approximately 1.5 
ECTS. The course for Russian major students is for 4 credits, 
Basic Polish Language Course: 2 credits, Academic Polish 
Language Course: 2 credits, Advanced Polish Language 
course is also for 2 credits. 

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

All first-cycle studies are 4-year programs, and Polish 
language courses length varies from one semester (Basic 
Polish Language Course, Academic Polish Language) to three 
semesters (Intensive Polish Language Course for Russian 
major students). 

7. Struktura roku akademickiego Trymestry |trimesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

August 28, 2023 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

July 31, 2024 

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

Basic Polish Language Course, A course devoted to the 
students studying all fields of study they are supposed to learn 
the basics of the Polish language and culture, time: 32 hours in 
total the number of semesters: 1., 
 
 Advanced Polish Language Course (when there are at least 
10 students interested), It is the continuation of the Basic 
Polish Language Course, mostly for the students who already 
studied the basics of Polish before, time: 32 hours in total the 
number of semesters: 1., 
 
Intensive Polish Language Course for Russian major students, 
It is a course which can prepare students to continue studying 
both Polish and Russian in Poland (as a part of exchange 
program with the University of Silesia in Katowice), time: 64 
hours in total, the number of semesters: 3, the course always 
starts on week 1., 
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Academic Polish Language (Basic) Course, It is a course for 
students of all fields of study, helping them to study the basics 
of Polish language, the course is conducted on two campuses 
of Northeastern University time: 32 hours in total, the 
numbers of semesters: 1, the course usually starts on week 1. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

7 - 16 hours of classes a week. 

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

In fall semester 2022 we have 39 students studying Polish 
language. 

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

 120-150 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  A Polish language teacher should have a master’s degree 
(preferably Polish language or foreign language major, can 
have a specialization in teaching Polish as a foreign language 
or have a diploma of postgraduates studies in teaching Polish). 

 Wymagane kompetencje The Polish language teacher in Northeastern University 
should have experience in teaching Polish as a foreign 
language (at least 2 years) and should be good at organizing 
cultural activities. The teacher should be a native speaker of 
Polish language. 

 Organizacja pracy The teacher should always properly conduct their duties and 
organize their classes. They should prepare syllabi of the 
courses and teaching plans in advance. The teacher should be 
punctual and well-organised, always helpful to students and 
ready to organize extracurricular activities. 

 Znajomości języków obcych Intermediate level of English at . It would also be an advantage 
if they can manage Russian or Mandarin. 

 Inne (proszę opisać jakie) No 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Full time employment contract for on academic year. 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  From August 28, 2023 to July 31, 2024 

 Wynagrodzenie Monthly salary before tax for teacher with master's degree: 
RMB 8000. 
Monthly salary before tax for teacher with doctor's degree: 
RMB 9000. 

 Ubezpieczenie  NEU will buy health and accidental insurance in China for the 
teacher. 

 Składki emerytalne No 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Free apartment next to campus with bedclothes, shower, 
western toilet, washing machine, air conditioner, TV, free Wi-
Fi in the room, and CCTV at the gate of the building and the 
stairs. The building manager is available 24 hours.  
Free shuttle bus connecting 3 campuses. 
Free Chinese course. The expense of the health check and the 
residence permit will be borne by NEU. 

16. Uwagi i sugestie No 
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9. Chiny, Daliański Uniwersytet Języków Obcych 
 

   

1. Dane uczelni Daliański Uniwersytet Języków Obcych w Dalianie 
Dalian University of Foreign Languages 
 
https://www.dlufl.edu.cn/ 
 
West Section, Lvshun South Road No.6 
116044 Dalian 
Chiny 
 

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

Wydział Języków i Kultur Europejskich 

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

Polonistyka, 10 studentów 

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, punktowany 

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

8 semestrów, z tym, że podpisana jest umowa na realizację 
programu 2+2 z Uniwersytetem Jagiellońskim 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1 września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

20 lipca 

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

Kurs ogólny/ Wymowa i intonacja / Słuchanie i mówienie/ 
Konsultacje dla studentów/ Klub polski/ Warsztaty 
glottodydaktyczne/ Zajęcia językowe na wyższym poziomie 
dla lektorów 
 
Kurs ogólny, który obejmuje wszystkie sprawności i 
podsystemy języka polskiego jako obcego. (Początek zajęć: 
wrzesień, długość: dwa semestry w obrębie jednego roku 
akademickiego) 
Wymowa i intonacja / Słuchanie i mówienie (w organizacji 
roku akademickiego zajęcia mogą trwać jeden lub dwa 
semestry) 
Konsultacje dla studentów (raz w tygodniu), klub polski 
(Trzeba zorganizować dla studentów wydarzenia kulturowe 
lub językowe raz bądź 2 razy w miesiącu), warsztaty 
glottodydaktyczne i zajęcia językowe na wyższym poziomie( 
co dwa tygodnie) w ramach wolnego czasu dla 
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zainteresowanych z młodymi chińskimi polonistami 
pracującymi w ośrodku. (Początek zajęć: wrzesień, długość: 
dwa semestry w obrębie jednego roku akademickiego) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

10-14 godzin tygodniowo (45 min w konfiguracji 5-7x90 
minut, w tym prowadzenie klubu polskiego) 

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

10 studentów 

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

 10-10 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Magister lub doktor filologii polskiej (najlepiej doktor) 
Dyplom ukończenia studiów lub kursu nauczania jpjo będzie 
dodatkowym atutem 

 Wymagane kompetencje Kandydat/ka na stanowisko lektora języka polskiego 
powinien/powinna być związany/a z wiodącym ośrodkiem 
uniwersyteckim- jednostką naukowo-dydaktyczną 
(potwierdzona współpraca), która zajmuje się kształceniem 
cudzoziemców w zakresie kształcenia językowego i 
kulturowego. Kluczowe będą referencje z takiej jednostki dla 
lektora, który powinien w czasie pobytu w jednostce 
zagranicznej umożliwić współpracę między obu jednostkami, 
celem wymiany doświadczeń, realizacji projektów.  
 
Lektor powinien posiadać duże, co najmniej 5 - letnie 
doświadczenie (potwierdzone i udokumentowane), powinien 
wykazać działalność dydaktyczną w zakresie nauczania języka 
polskiego jako obcego z elementami naukowym (np. 
publikacje, udział w konferencjach, autor lub współautor 
podręczników lub pomocy do nauki jpjo). 

 Organizacja pracy Samodzielność, kreatywność, doświadczenie w organizowaniu 
wydarzeń poza językowych, zaangażowanie w sprawy 
naukowo-dydaktyczne na poziomie koncepcji, chęć 
współpracy. 

 Znajomości języków obcych Angielski w stopniu komunikatywnym 

 Inne (proszę opisać jakie) Od lektora oczekuje się przyjaznego stosunku do kraju i 
obywateli, poszanowania kultury i tradycji, bezkonfliktowości, 
umiejętności współpracy z chińskimi nauczycielami pod 
kierunkiem kierownika katedry.  
Lektor kierowany do ośrodka zagranicznego (DUFL) powinien 
być ogólnie w dobrym stanie zdrowia. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  Rok z możliwością przedłużenia 

 Wynagrodzenie 1. Miesięczne wynagrodzenie (12 miesięcy łącznie na rok 
akademicki) 
- Profesor: RMB 9575, Profesor nadzwyczajny: RMB 7840, 
Wykładowca: RMB 6000 
- Doktor: RMB 7840, Magister: RMB 6000 
2. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za ponadwymiarowe 
godziny zajęć (obowiązkowe obciążenie dydaktyczne wynosi 
od 10 do 14 godzin tygodniowo) 
*Wysokość wynagrodzenia jest do negocjacji. 
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 Ubezpieczenie  Ubezpieczenie wypadkowe, w razie pobytu w szpitalu 
zapewnione jest ubezpieczenie, które pokrywa koszty łóżka 
oraz opieki medycznej. 

 Składki emerytalne Nie 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Bezpłatne zakwaterowanie na terenie kampusu lub 
ekwiwalent RMB 1500 miesięcznie na zakwaterowanie poza 
kampusem w roku akademickim.  
Jeden bilet lotniczy w obie strony (profesor lub doktor) lub w 
jedną stronę (wykładowca lub magister) z Dalian do miasta 
rodzinnego nauczyciela na każdy 12-miesięczny okres pracy. 

16. Uwagi i sugestie Kandydat/ka powinien/powinna wykonać inne pracy zadane 
przez kierownika katedry . 
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10.  Chiny, Uniwersytet Spraw Międzynarodowych w Kantonie 
 

   

1. Dane uczelni Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynadorowych 
(GDUFS) 
 
gdufs.edu.cn 
 
Guangzhou(Kanton) 
Baiyun Dadao Bei 2 
510420 
Chiny 
 

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

Wydział Języków i Kultur Europejskich, Instytut Polonistyki 

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

1. Polonistyka, Studia I stopnia (undergraduate studies), 44  
2. Polonistyka, Studia II stopnia (graduate studies), 5 

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

•Studia I stopnia (undergraduate studies) 
•Studia II stopnia (graduate studies) 

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

Studia I st.: Obowiązkowy: 74; nieobowiązkowy: 22; praktyka: 
2; licencjat: 6 
Studia II st.: Obowiązkowy: 13; nieobowiązkowy 14; praktyka i 
wykład 3 

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

Studia I st. 4-letnie, długość kursu z j. polskiego 7 semestrów 
(8. semestr – pisanie licencjatu) 
 Studia II st. 3-letnie, długość kursu z j. polskiego 3 semestry 
(4., 5. i 6. semestry – pisanie pracy magisterskiej) 

7. Struktura roku akademickiego • semestry (semesters) 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

4  września 2023 r. 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

5 lipca 2024 r. 

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

1.Język polski poziom podstawowy 
Zajęcia typu lektorat dla I roku na poziomie A1, A2, 2 
semestry. Program zajęć zgodny z podręcznikiem 
podstawowym Krok po kroku 1 oraz materiałami własnymi 
lektorów. Egzamin końcowy. Prace zaliczeniowe. 
 
2. Język polski poziom średni  
Zajęcia typu lektorat dla II roku na poziomie A2, B1 , 2 
semestry. Program zajęć zgodny z podręcznikiem 
podstawowym Krok po kroku 2  oraz materiałami własnymi 
lektorów. Egzamin końcowy. Prace zaliczeniowe. 
 
3. Pisanie akademickie(praca z tekstem literackim) - studia II 
stopnia 
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Materiały własne lektora, ćwiczenia w pisaniu referatów, 
artykułów naukowych oraz esejów. Prace zaliczeniowe.  
Egzamin końcowy.. 
 
4. Słuchanie 
Materiały własne lektora, ćwiczenia w słuchaniu na zajęciach. 
Egzamin końcowy. Prace zaliczeniowe. 
 
5. Historia literatury polskiej - studia II stopnia 
Studia II st. Zajęcia z historii literatury polskiej, wykłady oraz 
ćwiczenia, 1 semestr. Zaliczenie semestralne. Egzamin 
końcowy 
 
6. Kultura polska  
Studia II st. Zajęcia z kultury polskiej, wykłady oraz ćwiczenia, 
1 semestr. Zaliczenie semestralne. Egzamin końcowy 
 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

12  

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

49 studentów (11 studentów odbywa studia w Polsce, ale są 
pod stałą opieką lektora) 

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

40 - 50 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  1. Wykształcenie wyższe  - ukończony stacjonarny wydział 
filologii polskiej na uniwersytecie polskim oraz min. tytuł 
magistra  filologii polskiej na uniwersytecie polskim. 
2. Ukończone studia podyplomowe nauczania języka 
polskiego jako obcego. 

 Wymagane kompetencje - Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego studentów 
zagranicznych.  
- Zaangażowanie w życie akademickie i naukowe ośrodka 
macierzystego 
- Publikowanie artykułów naukowych, uczestnictwo w 
projektach badawczych 
- Kompetencje interpersonalne i dyplomatyczne (współpraca z 
uniwersytetami polskimi i polskimi placówkami 
dyplomatycznymi w Chinach) 

 Organizacja pracy Zajęcia z grupami przez cały rok akademicki,  2 semestry 
kończące się sesją egzaminacyjną. Egzaminy pisemne i ustne. 
Pomoc w fazie pisania prac licencjackich i magisterskich, 
obrona prac licencjackich i magisterskich. Udział (organizacja 
lub pomoc)w imprezach i uroczystościach, organizowanych 
przez uczelnię, konsulat itp. 

 Znajomości języków obcych Język angielski, komunikatywnie; język chiński preferowany 

 Inne (proszę opisać jakie) Organizowanie zajęć z zakresu kultury i tradycji polskiej dla 
studentów, współpraca z polskimi placówkami 
dyplomatycznymi w Chinach (Konsulat Generalny RP oraz 
Ambasada RP) oraz polskimi uniwersytetami i NAWA. Opieka 
nad studentami, przebywającymi w Polsce na III roku studiów 
w fazie adaptacji. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 
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 Typ umowy Umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 rok (12 miesięcy) 

 Wynagrodzenie 11-13 tys. RMB (brutto) 

 Ubezpieczenie  Własne pracownika 

 Składki emerytalne dobrowolne pracownika (ZUS w Polsce) 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Zakwaterowanie na terenie kampusu w hotelu dla nauczycieli 
zagranicznych  

16. Uwagi i sugestie - 
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11. Chiny, Uniwersytet Języków Obcych w Tianjinie 
 

   

1. Dane uczelni Uniwersytet Języków Obcych w Tianjinie  
(Tianjin Foreign Studies University) 
 
http://www.tjfsu.edu.cn/ 
 
Machangdao 117 
300204 Tianjin 
Chiny 
 

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

Wydział Studiów Europejskich 

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

Polonistyka, 13 

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 i punktowany 

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

8 semestrów ( 4 lata) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1 września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

koniec czerwca lub początek lipca ( w zależności od roku 
akademickiego) 

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

Praktyczna nauka języka polskiego 
Przedmiot zaczyna się od pierwszego roku studiów i trwa 7 
semestrów 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

12 godzin zajęć w tygodniu 

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

13 studentów 

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

 23-26 
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14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Magister / doktor 

 Wymagane kompetencje Komnikatywność, myślenie analityczne, sumienność i 
dokładność 

 Organizacja pracy Lektor prowadzi zajęcia o charakterze ćwiczeń ( praktyczna 
nauka języka polskiego oraz gramatyka), jak i konwersatoriów( 
wiedza o Polsce) w roku akademickim trwającym od początku 
września do końca czerwca ( lub początku lipca) 

 Znajomości języków obcych Język angielski 

 Inne (proszę opisać jakie) N/A 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę na czas określony 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  10 miesięcy ( od września do czerwca) 

 Wynagrodzenie Magister 7000 RMB miesięcznie  
Doktor 8000 RMB miesięcznie 

 Ubezpieczenie  Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

 Składki emerytalne N/A 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Bezpłatne zakwaterowanie  
1100 RMB rocznie dodatku turystycznego  
Bezpłatny kurs języka chińskiego 

16. Uwagi i sugestie brak 
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12. Chiny, Uniwersytet Studiów Międzynarodowych w Xi'an 
 

   

1. Dane uczelni Xi'an International Studies University 
 
https://www.xisu.edu.cn/ 
 
South Wenyuan Road 64 
710128 Xi'an 
China 
 

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

The School of European Studies 

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

Polish Studies, 41 

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) 

mandatory, scored 

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

8 semesters / 4 academic years 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

The last Monday of August 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

The second Friday of July 

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

Elementary Polish / Advanced Polish 
From 1 to 4 semester/ From 5-7 semester 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

6-8 

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

41 

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

 20-40 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Ph.D 
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 Wymagane kompetencje Teaching Polish as a foreign language 

 Organizacja pracy Teachers will work according to the school's curriculum 
arrangement. 

 Znajomości języków obcych English 

 Inne (proszę opisać jakie) ------ 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Contract of employment on specified time 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  For every academic year 

 Wynagrodzenie It depends on education. 

 Ubezpieczenie  ------ 

 Składki emerytalne ------ 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Free accommodation 

16. Uwagi i sugestie ------ 
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13.  Chiny, Uniwersytet Studiów Międzynarodowych w Szanghaju 
Brak aktualnych danych – zostaną one przedstawione po ich przekazaniu przez Uniwersytet 
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14. Chiny, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (BFSU) 
 

   

1. Dane uczelni Pekiński Uniwersytet Języków Obcych 
 
bfsu.edu.cn 
 
Xisanhuan Beilu 2 
100089 
Pekin, Chiny 
 

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

Wydział Języków i Kultur Europejskich Katedra Języka 
Polskiego 

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

polonistyka, 54 

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

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
Studia doktoranckie  

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

obowiązkowy, punktowany 

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

1. Czteroletni program studiów licencjackich polonistycznych 
ze specjalizacjami 2. Trzyletni program studiów magisterskich 
3. 3-6 letni program studiów doktoranckich 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

7 września 2020 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

15 lipca 2021 

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

Sprawności zintegrowane na wszystkich poziomach, 
laboratorium, tłumaczenie, przedmioty specjalistyczne 
(ekonomia Polski, media, retoryka), seminarium magisterskie. 
Rok akademicki trwa od września do połowy lipca, podzielony 
jest na dwa semestry. Lektor prowadzi w br. następujące 
zajęcia: sprawności zintegrowane I i III roku - dwa semestry, 
laboratorium roku I i III dwa semestry, tłumaczenie III roku - 
dwa semestry, przedmioty specjalistyczne i seminarium 
magisterskie. 
 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

16-18 godzin 

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

54 
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13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 
języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

40 - 60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Lektor powinien się legitymować co najmniej stopniem 
naukowym doktora, powinien być polonistą, który ukończył 
studia podyplomowe z zakresu nauczania JPJO. 

 Wymagane kompetencje Lektor powinien mieć doświadczenie zawodowe (publikacje, 
udział w konferencjach), znać się na specjalnych odmianach 
języka polskiego (ekonomiczna, prawnicza, retoryczna) oraz 
umiejętności interpersonalne i kulturowe, cechować się 
odpornością na szok kulturowy. 

 Organizacja pracy Cenimy lektorów, którzy mają dobry kontakt z placówką 
dyplomatyczną. 

 Znajomości języków obcych Język angielski -obowiązkowy  
Język chiński - mile widziany. 

 Inne (proszę opisać jakie) Mile widziana jest podstawowa znajomość kultury chińskiej i 
jej specyfiki, znajomość realiów polskich i chińskich, spraw 
związanych z polityką i gospodarką międzynarodową. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy roczny lub dwuletni kontrakt 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  od daty rozpoczęcia roku akademickiego do 31 sierpnia 

 Wynagrodzenie 8500 

 Ubezpieczenie  podstawowe ubezpieczenie zdrowotne 

 Składki emerytalne nie ma 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

opłata miejsca w domu nauczycielskim lub dopłata za wynajem 
na zewnątrz 

16. Uwagi i sugestie brak 
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15. Chiny, Uniwersytet Pedagogiczny w Harbinie 
 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do naboru 
w roku akademickim 2022/2023 

1. Dane uczelni Uniwersytet pedagogiczny w Harbinie 
 
polonistyka@hrbnu.edu.cn 
 
Shida Road, Hulan district,  
Harbin 
Chiny 
 

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

Katdbra języka polskiego na Wydziele Języków Słowiańskich 

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

Polonistyka, 33 

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

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

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

Wszystkie kursy są obowiązkowe i punktowane 

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

Cztery lata, osiem semestrów  
I rok i IV rok w Harbinie  
II i III rok na Uniwersytecie Gdańskim 

7. Struktura roku akademickiego  

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

28.08.2022 r. 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

14.07.2023 r. 

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

Polish Audio-Visual Course, Lektor prowadzi te zajęcia w 
pierwszym semestrze dla studentów początkujących i trwają 
na jeden semestr, 
 
Oral practice, Lektor prowadzi te zajęcia w drugim i siódmym 
semestrze dla studentów początkujących i zaawansowanych, 
w każdym z nich trwają jeden semestr., 
 
Polish for business: reading,  Lektor prowadzi te zajęcia w 
czwartym roku akademickim, czyli w siódmym i ósmym 
semestrze dla studentów zaawansowanych, trwają dwa 
semestry., 
 
Internet news,Lektor prowadzi te zajęcia w siódmym 
semestrze dla studentów zaawansowanych, trwają jeden 
semestr., 
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Basic Polish,Lektor prowadzi te zajęcia w pierwszym roku 
akademickim, czyli w pierwszym i drugim semestrze dla 
studentów początkujących współpracując z chińskim lektorem 
i trwają dwa semestry, 
 
Polish Culture, Lektor prowadzi te zajęcia w czwartym roku 
akademickim, czyli w siódmym i ósmym semestrze dla 
studentów zaawansowanych, trwają dwa semestry., 
 
Slavic Culture, Lektor prowadzi te zajęcia w siódmym 
semestrze dla studentów zaawansowanych, trwają jeden 
semestr. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

14 godzin zajęć w tygodniu 

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

17 studentów (na czwartym roku) 

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

 15-20 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Doktor (przynajmniej magister) ze specjalności języka 
polskiego i nauczania języka polskiego jako obcego 

 Wymagane kompetencje Umiejętność wykorzystywania z Word i PPT  
Znajomość Chin i zwyczaju uczenia się chińskich studentów 
Doświadczenie nauczania języka polskiego jako obcego 

 Organizacja pracy Uczelnia 

 Znajomości języków obcych Angielski lub rosyjski 

 Inne (proszę opisać jakie) zna chińską kulturę 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Na czas określony 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 rok 

 Wynagrodzenie 6500 yuanów dla magistera 
7000 yuanów dla doktora 

 Ubezpieczenie  Nie ma 

 Składki emerytalne Nie ma 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Bezpłatne zakwaterowanie w czterogwiazdowym hotelu na 
terenie kampusu  
Raz w roku kupujemy bilety lotnicze dla lektora z Polski do 
Chin i na powrót. 

16. Uwagi i sugestie nie ma 
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16. Chorwacja, Uniwersytet w J. J. Strossmayera w Osijeku 
 

   

1. Dane uczelni Faculty of Humanities and Social Sciences at the Josip 
Juraj Strossmayer University of Osijek 
 
https://www.ffos.unios.hr/ 
 
L. Jagera 9 
31000 Osijek 
Croatia 
 

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

Faculty of Humanities and Social Sciences at the Josip Juraj 
Strossmayer University of Osijek  
Faculty of Humanities and Social Sciences: 
 - Department of English language and literature  
- Department of German language and literature 
 - Department of Croatian language and literature 
- Department of History 
Polish language teacher is member of our Sub-department of 
Common Courses 

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

BA Programme History ,-, 
BA Programme Croatian Language and Literature,-, 
BA Programme English Language and Literature,-, 
BA Programme German Language and Literature,-, 
MA Programme English Language and Literature (Teaching 
English as a Foreign Language Translation and Interpreting 
Studies),-, 
MA Programme German Language and Literature (Teaching 
German as a Foreign Language Translation and Interpreting 
Studies),-,  

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) 

- elective course  
- graded  
- 2 ECTS 

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

Undergraduate studies  
- 3 years (= 6 semesters)  
- courses offered: Polish language 1, Polish language 2, Polish 
language 3, Polish language 4, Polish culture and civilization  
- each course is a one-semester course  
 
Graduate studies  
- 2 years (= 4 semesters) 
 - courses offered: Polish language 3, Polish language 4, Polish 
language 5, Polish language 6  
- each course is a one-semester course 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1st October 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30th September 
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10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 
będzie prowadził lektor wraz 
informacją, kiedy zajęcia się 
zaczynają i jak długo trwają 
(semestr, dwa, trzy) 

Polish language 1,  
Ciljevi predmeta Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama 
poljske gramatike, fonetičnim sustavom poljskog jezika, 

temeljnim vokabularom i osnovnim pravopisnim pravilima, 
razvijati komunikativne kompetencije studenata i vještinu 
pisanoga i usmenoga izražavanja. Očekivani ishodi učenja za 

predmet Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će 
moći: 
 ― pravilno izgovarati poljske glasove, 
 ― interpretirati jednostavne čitane i slušane tekstove na 

poljskom jeziku 
 ― koristiti se osnovnim vokabularom (razine A1)  
― prepoznati u tekstu proučene gramatičke strukture  

― formulirati odgovore na jednostavna pitanja, kratke izjave 
na poznate teme i jednostavne pismene tekstove  
― upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi 

i pisanom tekstu  
― primijeniti razlike i sličnosti između poljskog i hrvatskog 

gramatičkog sustava  

Sadržaj predmeta  
Kolegij Poljski jezik 1 obrađuje svakodnevne komunikacijske 

teme kao: pozdravi, upoznavanje, prezentacija i osobne 
podatke, nazivi i definicije zanimanja, opisivanje osoba i stvari, 
hobiji i sport, kupovanje, obroci i hrana, naručivanje usluge, 

predstavljanje obitelji, opisivanje obiteljskih odnosa, 
provođenje slobodnog vremena, vrijeme (dani u tjednu, doba 

dana, računanje vremena), snalaženje u gradskom prostoru te 

gramatičke probleme – uporaba padežnog sustava 

(instrumental jedn. i mn., nominativ jedn. i mn., genitiv jedn., 
akuzativ jedn i mn.), rekcija glagola, konjugacije tipa -m, -sz -ę, -
isz/-ysz, -ę, -esz, glagolska vremena, tvorba pridjeva, 
 
Polish language 2, 
Ciljevi predmeta Kolegij se nadovezuje na Poljski jezik 1. Cilj 
kolegija je razvijati i produbljivati stečene jezične vještine - 

upoznati studente s novim gramatičkim strukturama i širiti 

vokabular (razine A1), razvijati komunikativne kompetencije 
studenata te vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja. 
Očekivani ishodi učenja za predmet Nakon uspješno 

završenoga predmeta studenti će moći:  
― interpretirati jednostavne čitane i slušane tekstove na 

poljskom jeziku  
― koristiti se osnovnim vokabularom (razine A1)  
― prepoznati u tekstu proučene gramatičke strukture 

 ― formulirati kratke usmene i pismene izjave na poznatu 
temu  
― upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi 

i pisanom tekstu  
― aktivno sudjelovati u razgovoru na poljskom jeziku (u 
službenoj i neslužbenoj situaciji)  
― primijeniti razlike i sličnosti između poljskog i hrvatskog 

gramatičkog sustava  

Sadržaj predmeta  
Kolegij Poljski jezik 2 obrađuje svakodnevne komunikacijske 

teme kao gradski život, osjećaji i emocije, uređivanje stana, 

putovanje i turističke destinacije u Poljskoj, kupnja, opisivanje 

vremena, pisanje biografije, naručivanje usluga, svijet mode, 

vanjski izgled i dijelovi tijela, snalaženje u posebnim 
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situacijama (bolest, prometna nesreća, krađa) te gramatičke 

probleme – padežni sustav (genitiv mn., lokativ jedn. i mn.), 
osobne i posvojne zamjenice (uporaba, deklinacija), glagolska 
vremena, modalni glagoli, tvorba priloga, glagolski vid, 
komparacija pridjeva i priloga, prijedlozi (uporaba, rekcija, 
statični i dinamični prijedlozi)., 

 
Polish language 3, 
Ciljevi predmeta  
Kolegij je nastavak Poljskog jezika 2. Cilj je kolegija 
produbljivati stečene jezične vještine - upoznati studente s 

novima gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate, 

obogatiti vokabular (razine A2), razvijati komunikativne 
kompetencije studenata i vještinu pisanoga i usmenoga 
izražavanja. Očekivani ishodi učenja za predmet Nakon 

uspješno završenoga predmeta studenti će moći:  
- koristiti se osnovnim vokabularom (razine A1-A2)  
- analizirati jednostavne pročitane i preslušane tekstove na 

poljskom jeziku  
- prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s 
hrvatskog na poljski  
- formulirati odgovore na postavljena pitanja, usmene izjave na 
poznate teme i pisma s određenom namjenom kao sažetak, 

recenzija, životopis  
- upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi i 

pisanom tekstu  
- prepoznati elemente govornog jezika - aktivno sudjelovati u 
razgovoru na poljskome jeziku (razlikujući službenu i 
neslužbenu komunikaciju)  
- predstaviti kulturološke razlike između Poljske i Hrvatske 

Sadržaj predmeta  
Kolegij obrađuje svakodnevne komunikacijske teme kao 

predstavljanje osobe (vanjski izgled i osobine karaktera, 
nacionalnost), kino i film (recenziranje, opisivanje raznih vrsta 
filma, pisanje sažetka), sportska aktivnost, obrazovanje, 
Internet, posao (pisanje zamolbe za zaposlenje, životopisa), 
obitelj i porijeklo, putovanje i turizam (snalaženje na 
aerodromu, kolodvoru i sl., turističke destinacije u Poljskoj), 

promet te gramatičke probleme – uvježbavanje padežnog 

sustava te upoznavanje novih (vok.), tvorba glagolskih imenica, 
tvorba imperativa, brojevi: dwaj, trzej, upitne, odnosne 
zamjenice, glagoli: trzeba, warto, należy, można, powinno się, 
glagoli radnje, statični i dinamični prijedlozi, 

 
Polish language 4, 
Ciljevi predmeta Kolegij je nastavak Poljskog jezika 3. Cilj je 
kolegija razvijati stečene jezične vještine - upoznati studente s 

novim gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate, proširiti 

4 / 6 vokabular (razine A2), razvijati komunikativne 
kompetencije studenata i vještinu pisanoga i usmenoga 
izražavanja.  
Očekivani ishodi učenja za predmet  

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:  
- koristiti se osnovnim vokabularom (razine A2)  
- interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom 

jeziku  
- prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s 
hrvatskog na poljski  
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- formulirati odgovore na postavljena pitanja, usmene izjave na 
poznate teme i kratke tekstove kao privatno pismo, intervju, 
bilješka, poruka 
 - upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi i 

pisanom tekstu - prepoznati elemente govornog jezika  
- aktivno sudjelovati u razgovoru na poljskom jeziku 
(razlikujući službenu i neslužbenu komunikaciju) - analizirati 
kulturološke razlike između Poljske i Hrvatske  

Sadržaj predmeta  
Kolegij obrađuje sljedeće teme: međuljudski odnosi, 

volontiranje, poljske tradicije i osnovne činjenice u poljskoj 

povijesti, opisivanje uspomena i prošlih događaja, politika i 

društvo, svijet prirode, ekologija i zaštita okoliša, kupnja 
(kućanski uređaji), mediji, film i kazalište, umjetnost, 

informacije o certifikacijskim ispitima te gramatičke probleme: 

padežni sustav (uvježbavanje i upoznavanje novih struktura - 
dat. jedn. i mn.), veznici, prijedlog się, siebie, kondicionali, 
deklinacija imenica tipa zwierzę, vid glagola, složene rečenice, 

glagolski pridjev trpni, 
 
Polish language 5, 
Ciljevi predmeta  
Kolegij je nastavak Poljskog jezika 4. Cilj je kolegija razvijati 
stečene jezične vještine - upoznati studente s novim 

gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate, proširiti 

vokabular (razine A2-B1), razvijati komunikativne 
kompetencije studenata i vještinu pisanoga i usmenoga 
izražavanja.  
Očekivani ishodi učenja za predmet  

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:  
- koristiti se vokabularom (razine A2-B1)  
- interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom 

jeziku  
- prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s 
hrvatskoga na poljski  
- upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi i 

pisanom tekstu  
- pravilno ispuniti službene obrasce i upitnike  
- pravilno upotrijebiti idiomske fraze  
Sadržaj predmeta  
Kolegij obrađuje sljedeće teme: učenje i ispitivanje, moda i 

ljepota, život i posao, poljska kuhinja, život u emigraciji, 
naručivanje usluga i rješavanje problema, financije te utvrđuje 

upoznane gramatičke konstrukcije i upoznaje s novim., 

 
Polish language 6, 
Ciljevi predmeta  
Kolegij je nastavak Poljskog jezika 5. Cilj je kolegija razvijati 
stečene jezične vještine - upoznati studente s novim 

gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate, proširiti 

vokabular (razine B1), razvijati komunikativne kompetencije 
studenata i vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja. 
Očekivani ishodi učenja za predmet  

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:  
- koristiti se vokabularom (razine B1) 5 / 6  
- interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom 

jeziku - prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski 
te s hrvatskoga na poljski  
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- pravilno upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u 

usmenoj izjavi i pisanom tekstu  
- formulirati dulju pismenu izjavu kao recenzija, intervju, 
sažetak književnog djela i izvornog teksta, službeno pismo, 
komentar na zadanu temu  
Sadržaj predmeta  
Kolegij obrađuje svakodnevne teme kao: svijet ekonomije, 

politički život u Poljskoj, ljudska prava, ravnopravnost i 

diskriminacija, svijet prirode, ekologija i klima, mediji i reklama, 
kultura visoka i popularna, razonoda, religija i vjera te utvrđuje 

upoznane gramatičke konstrukcije i uvodi nove, 

 
Polish culture and civilization, 
Ciljevi predmeta  
Kolegij daje osvrt na široko shvaćenu poljsku kulturu i 
civilizaciju. Cilj je upoznati studente s izabranim elementima 
poljske kulturne baštine, predstaviti najvažnije povijesne 
događaje s njihovom ulogom na razvoj poljske države, 

prezentirati dostignuća i ličnosti iz područja umjetnosti, 

književnosti, znanosti te prikazati stvaranje poljskog 
nacionalnog i kulturnog identiteta. Cilj je predmeta također 

proširiti vokabular i vježbati stečeno jezično gradivo (kolegij 

predviđa jezične radionice vezane uz zadanu temu). Očekivani 

ishodi učenja za predmet  

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:  
- objasniti kulturološke razlike i sličnosti između Poljske i 

Hrvatske  
- opisati poljsko-hrvatske odnose u povijesnoj perspektivi 
 - predstaviti ključna događanja iz poljske povijesti i njihov 

utjecaj na povijest Europe te na poljsku kulturu  
- nabrojiti najvažnije ličnosti u poljskoj kulturi, umjetnosti i 

znanosti  
- analizirati stvaranje poljskog kulturnog i nacionalnog 
identiteta  
- detaljno okarakterizati poljske regije  
- definirati glavne geografske, demografske i geopolitičke 

značajke Poljske  

Sadržaj predmeta 
Uvod u poljsku književnost. Periodizacija književnih razdoblja. 
Pregled najvažnijih povijesnih događaja i njihova uloga u 

razvitku Poljske, utjecaj na poljsku kulturu, umjetnost i 
književnost te europsku povijest. Poljsko-hrvatski odnosi u 
povijesnom kontekstu. Znamenite ličnosti u poljskom 

književnom, znanstvenom i umjetničkom svijetu, poljski 

nobelovci i njihova djela. Poljska u Europi – analiza glavnih 
zemljopisnih, demografskih i geopolitičkih značajki. Pregled 

poljskih regija (položaj, znamenitosti, folklor i tradicije, 
turistička odredišta). Suvremene društvene probleme, 

feminizam u Poljskoj, uloga kršćanstva i Katoličke crkve u 

poljskoj kulturi, sustav obrazovanja, političke snage. Kratka 

povijest poljskog filma (škola poljskog filma, kino moralnog 
nemira, animirani film). Razvoj umjetnosti u Poljskoj (pregled i 
karakteristika stilova, reprezentativni spomenici). Povijest 
poljskog jezika i jezični spomenici. Jezik regija i dijalekti, 

karakteristika izabranih sociolekta. Plesna radionica. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

approximately 12-16 hours a week (since it is an elective 
course, the number of groups and hence the number of hours 
can vary) 
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12. Realna liczba studentów 
studiujących język polski (stan 
aktualny) – jeśli jest już prowadzony 
lektorat / zajęcia 

winter semester 2021/2022: - Poljski jezik 1 / Polish language 
1: 54 students - Poljski jezik 3 / Polish language 3: 12 students 
- Poljski jezik 5 / Polish language 5: 3 students - Poljska kultura 
i civilizacija / Polish culture and civilization: 18 students 

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

 50-70 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  M.A. in Polish lang. and lit or M.A. in linguistics or M.A. in 
literature etc 

 Wymagane kompetencje good teaching skills, computer literacy 

 Organizacja pracy lectures, seminar, exercise groups 

 Znajomości języków obcych Croatian or readiness to learn Croatian knowledge of other 
foreign languages is a great plus 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy a limited term contract 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  one year 

 Wynagrodzenie 7.240,53 HRK (net) 

 Ubezpieczenie  yes 1.699,82 HRK 

 Składki emerytalne yes 2.060,39 HRK 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

2.200,00 HRK a month for accomodation 

16. Uwagi i sugestie  
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17. Czechy, Uniwersytet Masaryka w Brnie 
 

   

1. Dane uczelni Masarykova univerzita 
 
www.muni.cz 
 
Žerotínovo náměstí 9 

601 77 Brno 
Republika Czeska 
 

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

Wydział Filozoficzny (Filozofická fakulta) Instytut Slawistyki 
(Ústav slavistiky) 

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

Studia polskie (program licencjacki), obejmuje następujące 
plany studiów: główny (Studia polskie jako główny kierunek, 
studia dwukierunkowe trzyletnie), poboczny (Studia polskie 
jako drugi kierunek, studia dwukierunkowe dwuletnie), 
specjalizacje: Polskie studia kulturowe, Język polski w 
praktyce biznesowej i zawodowej (studia jednokierunkowe 
trzyletnie), 21, 
 
Slawistyka (program magisterski uzupełniający), specjalizacja: 
Studia polskie 7,  

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

Studia I stopnia | first-cycle studies 
Studia II stopnia | second-cycle studies 
Studia doktoranckie | PHD studies 
Inne | other 
Kursy języka polskiego dla niepolonistów (mogą się zapisywać 
studenci różnych programów licencjackich i magisterskich, w 
ramach niektórych programów studiów należy zaliczyć kurs 
innego języka słowiańskiego), w skali rocznej zapisuje się 
łącznie ok. 60 osób 

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

Programy polonistyczne - kursy obowiązkowe, punktowane 
(ETCS)  
Kursy języka polskiego dla niepolonistów - kursy 
nieobowiązkowe (fakultatywne), punktowane (ETCS). 

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

Programy licencjackie jednokierunkowe (specjalizacje Polskie 
studia kulturowe, Język polski w praktyce biznesowej i 
zawodowej): 6 semestrów; 
Program licencjacki dwukierunkowy (Studia polskie jako  
kierunek główny): 6 semestrów; 
Program licencjacki dwukierunkowy (Studia polskie jako 
kierunek poboczny): 4 semestry; 
Program magisterski: 4 semestry; 
Kursy języka polskiego dla niepolonistów: możliwość 
uczęszczania przez 4 semestry 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

13. 09. 2023 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30. 06. 2024 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 
będzie prowadził lektor wraz 
informacją, kiedy zajęcia się 

Język polski - kurs językowy I, II, 
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zaczynają i jak długo trwają 
(semestr, dwa, trzy) 

Podstawowy kurs języka polskiego, studia licencjackie - I rok 
(semestr zimowy i letni), poziom A1/A2, 2 semestry, 4 godziny 
lekcyjne tygodniowo., 
 
Język polski - kurs językowy III, IV, 
Ćwiczenia językowe (ortograficzne, leksykalne, gramatyczne) i 
konwersatoryjne, studia licencjackie - II rok (semestr zimowy i 
letni), poziom A2/B1, 2 semestry, 4 godziny lekcyjne 
tygodniowo., 
 
Język polski - kurs językowy V, IV, 
Ćwiczenia językowe (ortograficzne, leksykalne, gramatyczne) i 
konwersatoryjne, studia licencjackie, III rok (semestr zimowy i 
letni), poziom B1/B2,  
2 semestry, 4 godziny lekcyjne tygodniowo, 
 
Współczesny język polski I, II, 
Ćwiczenia językowe i konwersatoryjne, studia magisterskie - I 
rok (semestr zimowy i letni), poziom B1/B2, 2 semestry, 3 
godziny lekcyjne tygodniowo., 
 
Współczesny język polski III, IV, 
Ćwiczenia językowe i konwersatoryjne, studia magisterskie - II 
rok (semestr zimowy i letni), poziom B2/C1, 2 semestry, 3 
godziny lekcyjne tygodniowo., 
 
Język polski w biznesie i handlu, 
Praktyczne ćwiczenia językowe i konwersatoryjne z 
uwzględnieniem słownictwa i gatunków z dziedziny biznesu, 
handlu i korespondencji handlowej, studia licencjackie - II/III 
rok, specjalizacja: Język polski w praktyce biznesowej i 
handlowej, 2 semestry (zimowy i letni), poziom B1/B2, 2 
godziny lekcyjne tygodniowo., 
 
Polski dla początkujących, 
Kurs językowy dla niepolonistów, poziom A1, 2 semestry., 
 
Polski dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, 
Kurs językowy dla niepolonistów, poziom A2/B1, 2 semestry. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

20 godzin lekcyjnych tygodniowo (10 x 90 minut / tydzień). 

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

Programy polonistyczne (wraz ze studiami doktoranckimi): 33 
(28 + 5); kursy języka polskiego dla niepolonistów: 65 

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

 70-90 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Ukończone studia w zakresie filologii polskiej lub neofilogii + 
przygotowanie glottodydaktyczne (studia podyplomowe na 
kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego, 
specjalność/specjalizacja w zakresie nauczania języka 
polskiego jako obcego, inne uprawnienia do nauczania języka 
polskiego jako obcego lub co najmniej 4-letnie doświadczenie 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego). Tytuł zawodowy 
""mgr"" lub stopień naukowy ""dr"" (preferowany). 



 

47 
 

 Wymagane kompetencje Znajomość języka polskiego na poziomie ""native speaker"", 
kompetencje dydaktyczne i metodyczne w zakresie nauczania 
języka polskiego jako obcego, zdolności organizacyjne, 
umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć online. 

 Organizacja pracy Prowadzenie zajęć językowych każdego dnia, samodzielne 
przygotowywanie kursów (zob. wyżej) oraz testów i 
egzaminów sprawdzających kompetencje i postępy 
studentów. 

 Znajomości języków obcych Język czeski (minimum poziom komunikatywny), język 
angielski (minimum poziom komunikatywny). 

 Inne (proszę opisać jakie) Poza prowadzeniem i przygotowywaniem zajęć lektor także 
prowadzi seminarium licencjackie, recenzuje prace 
dyplomowe (programy polonistyczne, studia licencjackie) 
nadzoruje pracę stażystów (w ramach dydaktyki języka 
polskiego) organizuje cykliczne wieczorki polonistyczne (2 
razy w roku) oraz inne wydarzenia służące promowaniu 
polskiej kultury. Lektor jest także członkiem komisji 
egzaminacyjnej (obrona prac dyplomowych, egzaminy 
państwowe). 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę na czas określony. 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  Jeden rok z możliwością przedłużenia. (W przypadku nowego 
lektora umowę zawiera się na 1 rok, póżniej przedłuża się ją 
zazwyczaj o 2-3 lata). 

 Wynagrodzenie Tak, zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników 
akademickich Uniwersytetu Masaryka. Według stażu pracy i 
tytułu/stopnia naukowego lektora zatrudnia się na stanowisku 
"lektor I" (tytuł zawodowy "mgr") lub lektor "II" (stopień 
naukowy "dr"). 

 Ubezpieczenie  Tak (ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, tj. emerytalne i 
chorobowe). 

 Składki emerytalne Tak (w ramach ubezpieczenia społecznego). 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Dodatek na wyżywienie (zamiast wcześniej przyznawanych 
bonów żywnościowych) możliwość uczestniczenia w kursie 
językowym (czeski) dla zorganizowanych grup. Uczelnia nie 
pokrywa kosztów zakwaterowania lektora. Lektor może 
starać się o zakwaterowanie w akademiku dla pracowników 
(lektorów języków obcych), czynsz opłaca sam (z 
wynagrodzenia). 

16. Uwagi i sugestie  



 

48 
 

18.  Egipt, Uniwersytet Ain Sham w Kairze 
 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do naboru 
w roku akademickim 2022/2023 

1. Dane uczelni Ain Shams University 
 
www.asu.edu.eg 
 
Khalifa Maamon  
11566 
Kair, Egipt 
 

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

Faculty Al-Alsun 

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

Polish language as a second language – under the supervision 
of Russian language department, 26 

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) 

undergraduate studies, Optional 

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

8 semesters (4 years) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

17.10.2020 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

20.08.2021 

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

Polish language Course: (Liturature, Linguistics and 
translation), 3 classes: The second year, the third year, the 
fourth year 
 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

6 hours for class weekly 

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

26 

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

20 - 60 
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14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  professional 

 Wymagane kompetencje Hard worker, Disciplined and Social 

 Organizacja pracy productivity and and efficiency 

 Znajomości języków obcych Polish – English - Arabic 

 Inne (proszę opisać jakie) accurate and objective 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Temporary 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  Annual 

 Wynagrodzenie 1617 EGP/ month 

 Ubezpieczenie  Non 

 Składki emerytalne Non 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Non 

16. Uwagi i sugestie  
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19.  Estonia, Uniwersytet w Tartu 
 

   

1. Dane uczelni University of Tartu, Estonia 
 
www.ut.ee 
 
Ülikooli 18 
50090 Tartu 
Estonia 
 

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

Faculty of Arts and Humanities,  
College of Foreign Languages and Cultures,  
Department of Slavistics 

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

Slavic Studies, 20, 
Students of various specialties who choose Polish as an 
elective course, 10,  

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

Studia I stopnia | first-cycle studies 
Studia II stopnia | second-cycle studies 
Studia doktoranckie | PHD studies 
Inne | other 
Academic staff (optional) 

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

Mandatory for the students of Slavic Studies 12 ETCS + 
optional 12 ECTS, optional for the others – 12 or 24 ETCS  
 
Overview of Polish Culture mandatory for the Slavic Studies 
and optional for the others - 3 ECTS 

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

Four semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

The first Monday near September 1 2023 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30 August 2024 

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

Polish for Beginners I (on the Basis of English), Level 0 > A1.2, 
The initial stage of complex studying of the Polish language 
(the basic knowledge on phonetics, morphology and lexicon, 
reading of texts and purchase of elementary colloquial and 
written skills).  
Main discussion topics:  
1. introducing yourself  
2. basic communication phrases  
3. names of objects, animals, plants 
4. family  
5. hobby  
6. in a restaurant  
7. shopping  
8. time  
9. polish holidays in autumn and winter  
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Main grammar issues:  
1. conjugations  
2. present and past tense forms  
3. modal verbs  
4. declination (nominative, genitive, accusative, instrumental) 
5. Numerals  
One semester. 
 
Polish for Beginners II (on the Basis of English), Level A1.2 > 
A2.1, 
Continuation of a complex course on studying the Polish 
language. The basic accent is concentrated on morphology 
and development of oral and written skills. Conducting 
conversations, writing of brief essays, reading and translation 
of educational texts and fiction.  
One semester, 
 
Polish for Pre-Intermediate Learners I (on the Basis of 
English), Level A2.1 > A2.2, 
Continuation of a complex course on studying the practical 
studying of language is connected with development of oral 
and written skills, and also with reading, translation and the 
analysis of texts of various complexity., 
 
Polish for Pre-Intermediate Learners II (on the Basis of 
English), Level A2.2 > B1.1, 
The course deals with the practical aspects of Polish syntax 
and morphology. The major topics discussed are nouns, 
articles, pronouns, quantifiers, adjectives, adverbs, 
prepositions, verbs and tenses the phrase and the sentence. 
Continuation of a complex course on studying the practical 
studying of language is connected with development of oral 
and written skills, and also with reading, translation and the 
analysis of texts of various complexity., 
 
Overview of Polish Culture, 
The aim of the course is to give an overview and principal 
knowledge about the history of Republic of Poland, its culture 
and its development today. To explain the basic aspects of 
polish culture and find its expression in literature, language, 
art and in other fields of culture and society. Students will 
have a chance to present aspects relating to their interest. The 
purpose is to give students a systematisized survey of the 
processes that have influenced the development of the Polish 
intellectual and spiritual atmosphere through centuries. The 
approach is casual and comparative, the elements of the study 
include slavic mythology, religion, art, law system and various 
literary genres. The material introduced during the course will 
widen philological and cultural competence and can be 
combined later with the knowledge in special courses. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

10-12 hours a week during each semester + individual 
consultations and extracurricular activities 

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

29 (fall semester 2022) 

13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 

 15-30 
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języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  MA in Polish 

 Wymagane kompetencje Polish as a native language. The teacher should be able to 
interest students,  motivate them to study the Polish language 
and culture, organize evenings of Polish culture and Polish 
films, and have good contact with students and colleagues. 

 Organizacja pracy Classes: Monday - Friday 

 Znajomości języków obcych English on the high level (C), Russian on basic level (A1) 

 Inne (proszę opisać jakie) Experience in teaching Polish as a foreign language 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Authorization agreement. If the lecturer's workload exceeds 
over 8 academic hours per week, the lecturer will be paid a 
proportional bonus for it up to 8 hours. The salary rate 
corresponds to the 0.5 workload of a teacher’s position in the 
University of Tartu. The University of Tartu pays up to half of 
the teacher's salary rate starting from the ninth academic 
hour per week. The teacher's workload is 18 hours a week 
(full-time salary is 1550 euros). The university expects the 
NAWA grant to cover half of the teacher's salary, and the 
university will pay an additional half of the salary according to 
the employee's contribution. 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  10 months 

 Wynagrodzenie The salary rate of the teacher (0.5 workloads) is 775 euros per 
month. 

 Ubezpieczenie  - 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

The University of Tartu is providing the lecturer 
comprehensive assistance in finding appropriate 
accommodation. 
Possibility of participating in language courses offered by the 
College for free. 

16. Uwagi i sugestie  
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20.  Francja, Uniwersytet Clermont-Auvergne w Clermont-Ferrand 
 

   

1. Dane uczelni L'Université Clermont Auvergne ( UCA ) 
 
https://www.uca.fr 
 
avenue Carnot 34 
63001 Clermont-Ferrand 
Francja 
 

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

UFR Langues, cultures et communication (Département 
d'Études Slaves);  
LANSAD - Langues pour étudiants Spécialistes d'Autres 
Disciplines;  
UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines (Département de 
Linguistique) 

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

language course - all fields of study,30, 
  
LLCER russe - Russian philology, 15,  
  
Linguistics: Option "French as a foreign language", 25 
 

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) 

1 and 3 optional, scored 
2 mandatory, scored 

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

3-5 years, 1-4 semesters 

7. Struktura roku akademickiego  

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1.09.2022 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

15.07.2023 

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

1. Découverte d'un pays slave/ Pologne 
Polish culture and history, 1 semester 

2. Initiation à une langue slave/ Polonais 1 
Polish language  A1, 1 semester 

3. Connaissances d'un pays slave/ Pologne 1 
Polish culture and history, 1 semester 

4. Initiation à une langue slave/ Polonais 2 
Polish language A1+ , 1 semester 

5. Culture de l’Europe centrale et orientale 
Culture of Centrale Europe, 1 semester 

6. LANSAD Polonais 
Polish language  (A1, A1+, A2, A2+, B1), 5 groupes, 2 
semesters 
7. Initiation à une langue nouvelle et réflexion sur 

l’apprentissage 
Polish  language A1, 1 semester 
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11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

15 godzin tygodniowo 

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

70 

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

 40-80 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master degree in Polish studies 

 Wymagane kompetencje knowledge of the French language, polish culture and history, 
culture and history of Central Europe     

 Organizacja pracy good organization of work 

 Znajomości języków obcych knowledge of the French language 

 Inne (proszę opisać jakie) independent work, initiative 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy contract of employment 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1-3 years 

 Wynagrodzenie 1300 euro 

 Ubezpieczenie  Yes 

 Składki emerytalne Yes 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

none 

16. Uwagi i sugestie none 
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21.  Francja, Uniwersytet Grenoble Alpes 
 

   

1. Dane uczelni Université Grenoble Alpes 
 
https://www.univ-grenoble-alpes.fr 
 
Avenue Centrale 621 
38400 Saint Martin d'Hères 
France 
 

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

Service des Langues 

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

Optional language courses for first cycle UGA students,50, 
Optional language courses for second cycle UGA students,20, 
Optional language courses for Slavic languages first and 
second cycles students,7,  

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

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) 

Optional, graded, ECTS (3) 

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

Students register for the course before the beginning of each 
term, so it is possible to continue from one level to the next 
(two terms = one level), but no one is obliged to do so. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

01/09 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30/06 

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

Optional language course Polish for beginners (A1) = Polonais 
langue de communication A1, 
Beginners group (24 h in a term, 2 terms). Communication, 
comprehension and interaction skills are developped as well 
as cultural aspects. Polski Krok po kroku 1 is used as the 
textbook for this course which concentrates on 
communication skills, listening and pronunciation. Pieces of 
information about life in Poland and Polish culture are 
included in the course and most often presented in Polish, 
even when it results in a serious simplification of the source 
material. Duration: 48 h between September and May. (2 
groups / first term = 37 students + 2 groups / second term), 
 
Optional language course Polish for beginners - online course 
(A1) = Polonais langue de communication A1 (online), 
Beginners group (24 h in a term, one term) This course is 
presented as a learning experience of a distant language for 
the students of the eaching French as a Foreing Language 
degree. It concentrates on communication skills, listening and 
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pronunciation. Pieces of information about life in Poland and 
Polish culture are included in the course and most often 
presented in Polish, even when it results in a serious 
simplification of the source material. Moodle plateforme is 
used as well as Zoom. (1 group / second term = 20 students), 
 
Optional language course Polish - language of communication 
(A2-B1) = Polonais langue de communication A2-B1, 
This group continues to learn after having completed two 
terms of the Polish language course and starts the new 
academic year with a revision of grammar. Then it continues 
to learn with a focus on speaking, new vocabulary and new 
grammar. Polski Krok po kroku 1 is still the basic textbook, 
other textbooks for A1 level (Polski Chcę i mogę, Popolsku po 
Polsce, Hurra 1) are used for the initial revision. Moodle 
plateform helps to deal with the differents levels in the 
classroom. Duration: 48 h between September and May. (1 
group / first term = 7 students + 1 group / second term) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

Between 6 and 8 hours per week 

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

45 students in the first term 

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

 30-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Candidates for the function of foreign language teacher must 
hold a foreign title or diploma at a level equivalent to that of a 
master's or master's degree. 

 Wymagane kompetencje Independence, taste for the transmission of the Polish 
language and culture, good oral and written communication. 

 Organizacja pracy Ability to create lessons independently Ability to collaborate 
with other language teachers Willingness to participate in 
cultural and linguistic events. 

 Znajomości języków obcych French - English - Knowledge of other Slavic languages would 
be a plus. 

 Inne (proszę opisać jakie) Good communication skills. Knowledge of MOODLE Platform 
and online teaching would be a plus. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy fixed-term 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 year renewable once. 

 Wynagrodzenie indice 340 : 1504 € brut. 

 Ubezpieczenie  Health, maternity and paternity, disability and death 
insurances - Old-age insurance - Unemployment insurance. 

 Składki emerytalne Supplementary pension plan IRCANTEC. 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Université Grenoble Alpes Social welfare - Social and 
recreation benefits like all UGA employees: subsidised meals 
at a campus canteen, partially reimbursed public transport 
(50%), grants for extracurricular activities. 

16. Uwagi i sugestie We are very pleased to be able to maintain this programme. 
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22. Francja, Uniwersytet INALCO w Paryżu 
 

   

1. Dane uczelni                 INALCO Institut national des langues et civilisations 
orientales  
 
http://www.inalco.fr 
 
rue des Grands Moulins 65 
75214 Paris Cedex 13 Paryż 
Francja 
 

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

Département EUROPE (wydział Europa)  
Opis i organizacja dostępne tu: 
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-
sections/europe/formations 

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

Licencjat i studia magisterskie z zakresu LLCER, « Langues, 
littératures et civilisations étrangères et régionales », to jest 
Języków, Literatur i Cywilizacji Obcych oraz Regionalnych, 65 

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

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

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

Obowiązkowy  
obowiązkowy i punktowany  
 
Inalco oferuje autonomiczne studia polonistyczne, przy czym mają 
one także charakter wielostronnego wprowadzenia w szeroko 
pojętą problematykę historyczno-cywilizacyjną kontekstu 
regionalnego Europy Środkowej, północnej oraz bałkańskiej. W 
czasie całego toku studiów student ma możliwość wyboru 
specjalizacji (od drugiego roku studiów licencjackich jest to wybór 
opcjonalny, a na poziomie studiów magisterskich obowiązkowy).  
 
Na poziomie studiów I stopnia są to: Antropologia (ANT), Globalne 
wyzwania polityczne (ENJ), Środowisko (ENV), Płeć, kobiecość i 
męskość na świecie (GFM), Sieciowa historia świata (HCM), 
Językoznawstwo (LGE), Literatura, sztuka i przekład literacki (LIT), 
Kultury oralne (ORA), Religie (REL), Przemoc, migracja, pamięć 
(VMM)  
Na poziomie studiów II stopnia są to: Antropologia społeczna 
(ANT), Sztuka i literatura (ARL), Komunikacja i nowe media w 
kontekście międzykulturowym (COCI), Historia i nauki społeczne 
(HSS), Kultury oralne (ORA), Tekst, językoznawstwo i przekład 
literacki (TLT) 

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

Licencjat (6 semestrów) + Master (dodatkowe 4 semestry) + 
Doktorat (ile potrzeba) Istnieją także inne wybory: „paszport” z 
języka polskiego (opis tu: 
http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-
formations-diplomes/passeport-langues-o) oraz dyplom z języka i 
cywilizacji nie stanowiący licencjatu zwany DLC, opis tu: 
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http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/polonais_b
rochure_dlc_2019-2020.pdf 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

połowa września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

koniec czerwca (druga sesja egzaminów) 

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

Pisownia i fonetyka języka polskiego, 
wymowa, deklinacje, koniugacje, budowa prostych zdań, 
 
Ustna i pisemna praktyka języka polskiego w laboratorium, 
rozmowy sytuacyjne, krótkie opowieści, opis obrazków, 
komunikacja interpersonalna, publiczna i międzykulturowa, student 
uczy się rozwiązywania sytuacji konfliktowych i negocjować, potrafi 
porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie, rozwija 
umiejętność tworzenia komunikatów poprawnych pragmatycznie i 
językowo oraz dopasowanych formalnie do sytuacji komunikacyjnej, 
 
Analiza językowa tekstów polskich, 
nauka leksyki, składni, rozumienia, streszczenie, 
 
Przekład na polski i fundamenty stylistyki języka polskiego, 
student uczy się rozróżniać różne style, potoczny, naukowy, 
urzędowy, zapoznaje się z podstawowymi kryteriami budowy 
wypowiedzi, zasady kompozycji tekstów, etykiety językowej 
zależnej od kontekstów, 
 
 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

286 godzin rocznie 

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

70 studentów, ale liczba się waha z roku na rok, to zależy od 
aktualnej ""koniunktury"" 

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

 50-1500 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Polonistyczne 

 Wymagane kompetencje Znajomość podstaw glottodydaktyki, elastyczność i łatwość w 
budowaniu efektywnych zasad komunikacji międzyludzkiej, 
błyskotliwość, SAMODZIELNOŚĆ a jednocześnie UMIEJĘTNOŚĆ 
współpracy, szacunek dla otoczenia 

 Organizacja pracy Lektor sam układa sobie grafik w ramach obowiązujących zasad i w 
porozumieniu ze studentami. 

 Znajomości języków obcych Znajomość francuskiego 

 Inne (proszę opisać jakie) Lektor/-ka powinien/-na być świadom/-a specyfiki kulturowej, jaką 
Francja sobą przedstawia i rozpatrywać swoją misję przekazywania 
wiedzy o Polsce pod tym kątem, co oznacza ciągły proces 
negocjowania pomiędzy tym, co wyniósł z kraju, a tym, jak 
funkcjonuje kultura kraju docelowego, w tym wypadku Francji (we 
Francji mamy do czynienia z deficytem wiedzy na temat Polski, co 
stanowi obciążenie w kontekście „integrującej się” Europy). 
Powinno mu/jej zależeć na umiejętnym pokonywaniu barier oraz 
uprzedzeń na drodze kreatywnego porozumiewania się. Ważny jest 
kontakt z życiodajnymi objawami kultury rodzimej (zarówno 
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tradycyjnymi jak i awangardowymi) oraz pewna świadomość zmian 
społeczno-gospodarczych, systemowych (jak np. nowe formy 
urbanizmu) zachodzących w kraju. Poza aspektem językowym 
podstawowe jest bowiem przekazywanie wiedzy z zakresu 
cywilizacji.  
Pożądana jest wiedza o szkołach letnich i znajomość procedur 
zapisywania się na te kursy. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 
języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa na czas określony (CDD) 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  na 2 lata z możliwością przedłużenia na 2 lata 

 Wynagrodzenie Zgodnie z dekretem państwowym: 1549, 33 Euro brutto 

 Ubezpieczenie  Zgodnie z zasadami umowy o pracę we Francji (regime général de la 
Sécurité sociale) 

 Składki emerytalne Régime des agents publics (IRCANTEC) 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Możliwość korzystania ze stołówki, częściowy zwrot kosztów 
transportu, możliwość uczestniczenia w bardzo licznych 
wydarzeniach kulturalnych, jakie oferuje Inalco Ze względu na 
warunki finansowe oraz bliskość poleca się wynajmowanie pokoju w 
Domu Świętego Kazimierza (Œuvre de Saint Casimir) znajdującego 
się na ulicy Chevaleret w odległości ok. 200 metrów od uczelni. 
Opis tu: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_św._Kazimierza_(stowarzyszenie
) 

16. Uwagi i sugestie Opis oraz historia Inalco i polonistyki na tej uczelni dostępne tutaj 
(w języku polskim): https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-piotr-
bilos-stulecie-polskiego-paryza-100-lat-polonistyki-na 

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-piotr-bilos-stulecie-polskiego-paryza-100-lat-polonistyki-na
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-piotr-bilos-stulecie-polskiego-paryza-100-lat-polonistyki-na
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23.     Francja, Uniwersytet w Marsylii 
 

   

1. Dane uczelni AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ 
 
https://www.univ-amu.fr 
 
ROBERT-SCHUMAN 29 
13621 AIX EN PROVENCE 
FRANCJA 
 

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

FACULTE DES ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES 
HUMAINES 

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

Studia humanistyczne, 51 

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) 

nieobowiązkowy, punktowany 

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

8 semestrów 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

01/09 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

21/08 

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

Język polski. Tłumaczenie. Kultura polska. 
Język polski dla początkujących (2 semestry, łącznie 30 g.) 
Język polski, poziom A1 (2 semestry, łącznie 30 g.)  
Język polski, poziom A2 (2 semestry, łącznie 30 g.) 
Tłumaczenie (2 semestry, 10 g.)  
Kultura (wprowadzenie do sztuki polskiej, elementy tradycji , 
511 semestr, 12,5 g.) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

8,5 

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

51 

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

 30-60 
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14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Magisterium z nauk humanistycznych. Studia podyplomowe 
nauczania języka polskiego jako obcego. 

 Wymagane kompetencje Pedagogika języka polskiego jako obcego 

 Organizacja pracy Samodzielne przygotowanie materiału i programu zajęć 

 Znajomości języków obcych Dobra znajomość języka francuskiego 

 Inne (proszę opisać jakie) Biegłość w tłumaczeniu z francuskiego na polski. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa na czas określony 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  2 lata, z możliwością przedłużenia 

 Wynagrodzenie 1200 € netto 

 Ubezpieczenie  Tak : ubezpieczenie społeczne MGEN (Mutuelle générale de 
l'éducation nationale) 

 Składki emerytalne Tak. 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Brak 

16. Uwagi i sugestie Uniwersytet AMU nie zapewnia zakwaterowania. 
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24.  Francja, Uniwersytet Jean Moulin Lyon III 
 

   

1. Dane uczelni Université Lyon 3 
 
univ-lyon3.fr 
 
Cours Albert Thomas 6 
69008 
Lyon, Francja 
 

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

Faculté des Langues 

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

Langues Etrangères Appliquées anglais-polonais, 5-20 

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) 

obowiązkowy 

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

2 semestry, 200 godzin rocznie, jedna lekcja trwa 60 minut 

7. Struktura roku akademickiego  

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

początek września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

początek lipca 

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

język i kultura, język i komunikacja, język biznesu, tłumaczenie 
francusko-polskie, 
każdy semestr trwa 12 tygodni 
 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

średnio 10 godzin tygodniowo 

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

5-20 osób w grupie, średnio 40-60 studentów ogółem 

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

40-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 
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 Wykształcenie  wykształcenie wyższe polonistyczne + dobra znajomość 
języka francuskiego;  
wykształcenie wyższe romanistyczne+ kurs języka polskiego 
jako obcego 

 Wymagane kompetencje dobra znajomość języka polskiego specjalistycznego oraz 
dobra znajomość języka francuskiego 

 Organizacja pracy dyspozycyjność od 8-ej do 20-ej, zajęcia od poniedziałku do 
piątku 

 Znajomości języków obcych francuski na dobrym poziomie (zajęcia z tłumaczenia 
francuski-polski) 

 Inne (proszę opisać jakie) Mile widziana osoba kompetentna, energiczna, posiadająca 
dobry kontakt ze studentami. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy umowa roczna przedłużona automatycznie na następny na rok 
(jeśli nie ma problemów z lektorem) i ewentualnie na 3 rok za 
zgodą Kierownika sekcji i Dziekana 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1.09-31.08 

 Wynagrodzenie 1270 euro 

 Ubezpieczenie  tak 

 Składki emerytalne tak 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

nie 

16. Uwagi i sugestie  
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25. Gruzja, Uniwersytet im. Ilii Czawczawadze w Tbilisi 
 

   

1. Dane uczelni Ilia State University 
 
www.iliauni.edu.ge 
 
Kakutsa Cholokashvili Ave 03.maj 
181 
Tbilisi, Gruzja 
 

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

Faculty of Arts and Sciences 

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

International Relations: Europe and Middle East, 4 

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) 

optional 

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

6 semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

26.09.2022 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

15.07.2022 

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

Polish Language Course (B1-2); Polish Language Course 
(B2.2) 
The classes have begun on September 26 and they will last for 
one semester; After that, the next level of Polish Language 
courses will be announced and students will be given the 
possibility to further improve their Polish Language Skills 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

8 hours 

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

4 

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

4 - 8 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 
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 Wykształcenie  Polish Language teacher should contribute to the 
popularization of the Polish language and culture among 
Georgian students and further enrich the learning process 
with different attitudes. 

 Wymagane kompetencje Hard-working experienced; sympathetic listener, motivated 

 Organizacja pracy N/A 

 Znajomości języków obcych It is preferable for the teacher to speak the English Language 

 Inne (proszę opisać jakie) N/A 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy the contract of invited lecturer 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  The contract period lasts for one semester 

 Wynagrodzenie 12.5 Gel per conducted hour 

 Ubezpieczenie  Is not provided 

 Składki emerytalne Is not provided 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

This semester accommodation is provided by the Faculty, 
however after this semester the funding of the 
accommodation would be reviewed. As a result, we would like 
to  negotiate accommodation funding with your organization 
and  Polish Embassy in Tbilisi. 

16. Uwagi i sugestie We believe that the popularization of the Polish language will 
have a positive impact on increasing students' interest in the 
Polish language and culture at Ilia State University. 
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26.  Gruzja, Kaukaski Uniwersytet Międzynarodowy w Tbilisi 
 

   

1. Dane uczelni Caucasus International University 
 
https://ciu.edu.ge/ 
 
Chargali 73 
141 
Tbilisi, Gruzja 
 

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

University Elective Course 

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

Medicine, 2 
Georgian Viticulture-Winemaking, 1 
Management, 5 
International Relations, 5 
Dentistry, 3 
Toursim, 1 
Finances, 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) 

University Elective Course; Scored, 5 ECTS 

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

Whole academic year: 
Polish language 1 - Autumn Semester 
Polish language 2 - Spring Semester 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
 

8. Data rozpoczęcia roku akademickiego 05.09.2022 

9. Data zakończenia roku akademickiego 12.07.2023 

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

Polish language 1, Polish language 2 
The Polish language classes aim at providing the students with 
relevant knowledge of the Polish language at the end of each 
semester. It includes developing their competencies in writing, 
listening, and talking skills. The classes start at the beginning of 
each academic year, usually the first week of September. It 
lasts two semesters and ends with the academic year usually in 
mid July. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

3 hours per week (1 hour lecture, 2 hour seminar) 

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

Autumn semester of 2022-2023 academic year - 18 students 

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

5 - 30 
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14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Higher Education – University Degree 

 Wymagane kompetencje Experience teaching Polish Language to non-Polish students 

 Organizacja pracy Good communication skills 
Ability to overcome difficulties  
High level of responsibility  
Time management 

 Znajomości języków obcych English – B2  
Knowledge of Russian is also favorable 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Labor contract of Invited professor 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  One Semester 

 Wynagrodzenie 20% of accrued salary 

 Ubezpieczenie  Not Obligatory 

 Składki emerytalne 2% of accrued salary 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

CIU provides accommodation for the teacher. 

16. Uwagi i sugestie - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

27. Indie, Manipal Academy of Higher Education (Mahe) 
 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do naboru 
w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION 
 
https://manipal.edu/mu.html 
 
MADHAVNAGAR  
576104 
Manipal, Indie 
 

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

DEPARTMENT OF LANGUAGES 

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

BA FOREIGN LANGUAGES AND INTERCULTURAL 
STUDIES, 75  
BACHELOR OF ENGINEERING, 60 

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

Studia I stopnia | first-cycle studies|Inne | other 
Offered as electives for students of other institutions at 
Manipal Academy of Higher Education (such as for students of 
Bachelor of Engineering) 

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

At this stage it is optional, but those who choose Polish as 
second language within the BA Foreign Languages and 
Intercultural Studies program continue with it for 16 ECTS. 

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

Two formats: 1. Within BA Foreign Languages program: 4 
semesters, 240 hours 2. As certificate courses to students 
from other institutions: 30-60 hours, depending on 
requirement 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

First Monday of August 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

Last Friday of April 

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

Polish language studies (levels A1-A2) At Manipal, we are 
offering Polish classes in two overarching formats. One, as a 
second language option within the BA program on Foreign 
Languages and Intercultural Studies, studied over a period of 
four semesters, amounting to 240 hours.  The learning group 
is a dedicated one comprising 5-10 participants. The second 
format, is for all interested students, public, and other 
institutions, where Polish is proposed as a certificate course 
or an elective. The duration is between 30 to 60 hours each 
semester depending on requirements and registrations.  The 
participants choose such courses mainly as one-time learning, 
and they are about 40-60 in number.  
From Academic Year 2021, at Manipal we plan to introduce 
Polish as a language of SPECIALIZATION within the BA 
program in Foreign Languages and Intercultural Studies. This 
means that the students GRADUATE with an advanced level 
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of Polish over a period of 3+1 years, of approximately 1500 
hours of learning. The objective is to propose Polish as a 
language of Undergraduate studies and develop new fields of 
knowledge in India on Polish language and culture. 
 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

12-15 

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

70 

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

60 - 150 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master degree in Polish Language Studies, preferably with 
specialization in Didactics or Certified Second Language 
Teaching Qualifications levels 

 Wymagane kompetencje High degree of willingness to DEVELOP the field of Polish 
studies in INDIA, which still occupies a marginal position. 
Ability to conceptualize new and interesting thematic modules 
that can speak to an Indian public, organization and 
coordination of promotional events for Polish, report writing. 

 Organizacja pracy Selected NAWA candidates coordinate closely with the 
Department of Languages for arrival and their work. The 
learning objectives for students who have chosen Polish as a 
second language for their BA studies is to obtain a B1 level 
proficiency. For those who choose to discover Polish via 
certificate courses, the objective is to ensure further learning. 
The classes are usually of 90 to 120 minutes duration. All 
classrooms are equipped with latest audio visual support. 

 Znajomości języków obcych English Knowledge of an Indian language would be 
advantageous 

 Inne (proszę opisać jakie) Engagement with the cause of PROMOTING AND 
DEVELOPING Polish studies not just at Manipal but also in 
India. This is an emerging field and there is a lot of potential. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Annual 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  One Academic Year, usually between August to July 

 Wynagrodzenie In addition to NAWA scholarship candidates possess, Manipal 
pays a stipendium of approx. 10,000 Rs or 500 z as living 
expenses 

 Ubezpieczenie  Medical Insurance provided by Manipal 

 Składki emerytalne None 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Fully furnished modern accommodation in a secure location 

16. Uwagi i sugestie  
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28.  Indie, Uniwersytet Delhijski w Nowym Delhi 
 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do naboru 
w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni University of Delhi 
 
 

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

Department of Slavonic and Finno-Ugrian Studies 

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

One year Certificate course in Polish– 11 
One year Diploma course in Polish – 16 
One year Advanced Diploma course in Polish - 10 
Total: 37 
Students come from various disciplines. 

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

 Studia I stopnia (undergraduate studies) 
 Studia II stopnia (graduatestudies) 
 Inne (jakie?) (Other) 

Other – Short term Courses 

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

Optional and Scored 

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

01 year Certificate course 
01 year Diploma course 
01 year Advanced Diploma course 
Annual mode. The exams are held at the end of the academic 
year. 

7. Struktura roku akademickiego  semestry (semesters) 
 trymestry (trimesters) 
  inna (jaka?)other (what?) - Annual Mode: one 

academic year 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

10th August, 2020 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

June-July, 2021 

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

1. Certificate in Polish ( beginners) 
Communicative Grammar 
Translation and Written Comprehension Skills 
Oral skills 
2. Diploma in Polish ( intermediary) 
Communicative Grammar 
Translation and Written Comprehension Skills 
Oral skills ( advanced level) 
3. Advanced Diploma in Polish (Advanced) 
Communicative Grammar 
Translation and Written Comprehension Skills 
Oral skills 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

18 hours approximately in a week 

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

37 for the academic year 2020-21 
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13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 
języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

Last year 100 candidates applied for the Certificate Course in 
Polish language. However, the cut off number (minimum) is 63 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Minimum - Post-Graduate- M.A. (Polish Language and 
literaturę) 

 Wymagane kompetencje 1. Teaching of Polish as a foreign language. 
2. Readiness to particiate and in Extra curricular activities like 
cine-workshops,translation workshop and other academic 
functions. 
3. Organising lectures with visiting Polish diginitaries from the 
field of art and culture from time to time. 

 Organizacja pracy Organizing optimum time table, conducting class tests. 
Using audio – visual equipment and other inter-active 
resources. 

 Znajomości języków obcych Essential: Knowlege of English 
Preferable : Knowledge of Hindi also 

 Inne (proszę opisać jakie) Possess an amiable and patient attitude, be ready to bear 
difficulties related to cultural differences with understanding. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Under Cultural Exhange Programme between Polish and 
Indian governments. 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  01 year extendable up to 3 years and more on mutually 
agreeable terms 

 Wynagrodzenie Indian Rupees 59,272/- per month 

 Ubezpieczenie  No 

 Składki emerytalne No 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

1. Well furnished 3 bed room apartment with air-
conditioner/blower, washing machine, refrigerator and other 
household items. 
2. Medical facilities/ reimbursement. 

16. Uwagi i sugestie - 
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29.  Indonezja, Uniwersytet Indonezyjski w Dżakarcie 
 

   

1. Dane uczelni Universitas Indonesia 
 
website https://www.ui.ac.id/en/ 
 
Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan Ged II lt. 1 FIB UI Kampus UI 
16424 Depok 
Indonesia 
 

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

Faculty of Humanities 

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 Studies Program, 60 

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) 

Optional, Scored 

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

16 weeks @ 150 minutes per week for 1 semester 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

September 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

June 

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

Basic PolishThe class will be offered to university students 
from different faculties as an elective subject. It is offered 
every semester, twice a year. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

2,5 hours per week per class. There will be at least 1 class per 
semester but it could be more. 

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

30 

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

 30-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Applied Linguistics in Foreign Language Teaching 
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 Wymagane kompetencje Master's degree 

 Organizacja pracy University 

 Znajomości języków obcych At least C1 

 Inne (proszę opisać jakie) Fluent in English 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Agreement of Implementation between Universitas Indonesia 
and NAWA and there is no contract between Universitas 
Indonesia and the teacher 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  2023 

 Wynagrodzenie - 

 Ubezpieczenie  - 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Transportation money if the teacher comes to Indonesia 

16. Uwagi i sugestie - 
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30. Indonezja, Universitas Airlangga (UNAIR) w Surabaji 
 

   

1. Dane uczelni Universitas Airlangga (UNAIR) 
 
https://unair.ac.id/ 
 
Pusat Bahasa dan Multibudaya Universitas Airlangga, ASEEC 
(Airlangga Sharia & Entrepreneurship Education Center) 
Tower, Lantai 7 Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya  
60286 Surabaya 
Indonesia 
 

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

Pusat Bahasa dan Multibudaya (Language and Multicultural 
Centre ) 

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

Language and Multicultural Centre at Universitas Airlangga 
offers modern language courses. Thus, this is the program 
under which Polish language (and culture) classes are housed. 
The Polish language course is an open language course in 
which students from various fields of study can join. At 
Universitas Airlangga (UNAIR), several study programs offer 
courses where their students study European studies, such as 
the International Relations program from the Faculty of Social 
and Political Sciences (FISIP) and students from the Faculty of 
Humanities who have interest in European studies. However, 
students from these two faculties are not exclusive to join this 
course. Students from other faculties are also potential 
students participating in the course. Universitas Airlangga has 
established collaborations with several universities in Poland: 
one lecturer of Faculty Humanities spent 6 months in Warsaw 
University teaching Indonesian language course for Warsaw 
University’s students, 10-50. 

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

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

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

The Polish language course will be an open course, optional to 
students who want to participate. It is scored using ETCS, 
similar to other modern language courses offered at Language 
and Multicultural Center. 

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

Following the semester system conducted at Universitas 
Airlangga, the Polish language classes will be done in terms of 
the semester: Semester 1 (September – December) and 
Semester 2 (February – June).   
 
The Polish language course will be offered 2 semesters (one 
academic year) from September 2023 to June 2024. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

September 2023. 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

August 2024. 
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10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 
będzie prowadził lektor wraz 
informacją, kiedy zajęcia się 
zaczynają i jak długo trwają 
(semestr, dwa, trzy) 

Polish language course and Polish studies 
1. Online course offered for those who are willing to study the 
language following CEFR level A1, A2, and so on. 
2. Online guest lecture for a subject more intended for 
undergraduate students and above to study Poland as a 
country through important aspects such as politics in the 
country, social and cultural insights from Polish perspectives, 
and Polish literature 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

While teaching at UNAIR, the teacher is expected to teach 16 
– 20 hours per week or handling 8 – 10 online classes on a 
weekly basis. However, it depends on the demand of the 
course. 

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

30 

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

 10-30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Hold at least graduate certificate in Language Teaching or 
Polish Studies. 

 Wymagane kompetencje Has experiences in teaching Polish to foreigners especially 
those who speak languages that share no similarities to Polish 
grammar and vocabulary. 

 Organizacja pracy Working hours may be flexible in accordance to the schedule 
of the classes. 

 Znajomości języków obcych Able to speak English, not in a sense that it will be used as a 
medium of communication in the class but more to explain 
aspects that are not easy to be communicated such as Polis 
grammar. 

 Inne (proszę opisać jakie) The teacher speaks English as it will be useful to bridge 
novices in the language course with the language they know 
during the lessons. He/ she has the ability to relate the 
language to cultural norms in Polish so that the students are 
lead to use the language more appropriately, and is 
accustomed to teaching online classes. With online classes, 
participants from different cities in Indonesia can join the 
classes. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy N/A 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  September 2023 – August 2024 

 Wynagrodzenie IDR. 2.000.000 (monthly) 

 Ubezpieczenie  N/A 

 Składki emerytalne N/A 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

We prefer to have a techer who is willing to teach online via 
Zoom from his/ her country since more than 50% of our 
classes are held online. With online classes, participants from 
different cities in Indonesia can join the classes. We provide 
Zoom application and e-learning platform for the online 
classes. 

16. Uwagi i sugestie None 
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31.  Indonezja, Uniwersytet Katolicki Atma Jaya w Dżakarcie 
 

   

1. Dane uczelni Atma Jaya Catholic University of Indonesia 
 
www.atmajaya.ac.id 
 
Jalan Jenderal Sudirman 51 
12930 Jakarta 
Indonesia 
 

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

Atma Jaya International Office (Unit Pelaksana Teknis 
International Office) 

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

Polish Course & Culture, 45 

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

Inne | other 
Language Courses 

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

Optional, scored 

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

1 semester for each level, A1.1 level - B1.1 level 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

16 September 2022 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

31 January 2023 

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

Polish Course & Culture 
The regular class consists of a minimum of 12 participants in 
12-16 meetings at each level, 1-2 times a week. Special classes 
for introduction to Polish language and culture are held 4-6 
meetings on Saturdays. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

1-2 hours per meeting 

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

+/- 60 active students 

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

 50-120 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  certified language teacher 



 

77 
 

 Wymagane kompetencje Able to speak English as the initial language of instruction 

 Organizacja pracy Able to teach online during the pandemic 

 Znajomości języków obcych It is highly recommended to be able to speak simple 
Indonesian for conversation or greetings; but if he/she can 
speak English, it is considered enough 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy - 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 year 

 Wynagrodzenie - 

 Ubezpieczenie  - 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

We provide accommodation for teachers at a certain price 

16. Uwagi i sugestie - 
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32.   Islandia, Uniwersytet Islandzki 
 

   

1. Dane uczelni University of Iceland 
 
https://english.hi.is 

 
Saemundargata 2 
102 Reykjavik 
Iceland 
 

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

Faculty of Languages and Cultures 

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

Polish studies, 40 

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) 

Mandatory courses for students that sign up for Polish 
studies. Optional for others. Some courses are also open to 
public from Continuing Education University of Iceland. 
Each course give 10 ECTS but some courses (especially 
language courses) might be split up in two shorter 5 ECTS 
courses. 

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

One academic year. (two semesters). 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

August 28th 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

June 25th 

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

Polish language I (10 ECTS) 
52 teaching hours (40 min each) over one semester (13 
weeks). 
This course is not being offered yet and further description 
does not exist. 
 
Polish language II (10 ECTS) 
52 teaching hours (40 min each) over one semester (13 
weeks). 
This course is not being offered yet and further description 
does not exist. 
 
Polish culture and society I (10 ECTS) 
52 teaching hours (40 min each) over one semester (13 
weeks). 
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This course is not being offered yet and further description 
does not exist. 
 
Polish language III (10 ECTS) 
52 teaching hours (40 min each) over one semester (13 
weeks). 
This course is not being offered yet and further description 
does not exist. 
 
Polish language IV (10 ECTS) 
52 teaching hours (40 min each) over one semester (13 
weeks). 
This course is not being offered yet and further description 
does not exist. 
 
Polish culture and society II (10 ECTS) 
52 teaching hours (40 min each) over one semester (13 
weeks). 
This course is not being offered yet and further description 
does not exist. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

Maximum 12 teaching hours per week (40 min each). 

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

20 

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

10-40 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master degree in teaching polish as a second language. 

 Wymagane kompetencje A good knowledge of Polish culture, society and history is 
necessary since the Polish language teacher will be teaching 
not only language courses but also culture courses 
(Polish culture and society I and II as described above). 

 Organizacja pracy The teacher will be teaching a maximum of 12 teaching hours 
(40 minutes each) per week. The Polish language teacher will 
also have to fulfill administrative tasks with course 
director (head of Language Centre) such as communication 
with students and registration issues. 

 Znajomości języków obcych Very good English skills (C1) since our courses will be taught 
partly in English, especially the culture courses. Some skills in 
Icelandic would be a plus but not necessary. 

 Inne (proszę opisać jakie) No subject. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Adjunct 2 (49% position) for one year. Renewable for another 
year. 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  One year. 

 Wynagrodzenie Approximately 265.000 ISK (1.850 Euros) before taxes. 
Approximately 230.000 ISK (1.600 Euros) after taxes. 

 Ubezpieczenie  Health insurance applicable in EU/EEA countries: first 6 
weeks covered by Polish authorities and Icelandic authorities 
after first 6 weeks. 

 Składki emerytalne Compulsory contribution of employee: 4% of salary. 
Compulsory contribution of Employer: 8% of salary. 
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 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

The University of Iceland will provide the Polish language 
Teacher with an office on The University campus and other 
facilities such as a computer and access to a 
printer/scanner. Unfortunately the University of Iceland 
cannot offer accommodation for the Polish language teacher. 

16. Uwagi i sugestie The University of Iceland Language Centre is currently 
offering two Polish language Courses for beginners: Polish for 
beginners I and Polish for beginners II. These courses 
are taught by a sessional teacher. If compatible, these courses 
could form a part of this new undergraduate program of Polish 
studies and reduce the number of hours that the 
Polish language teacher would teach per week. 
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33.  Izrael, Tel Aviv University 
 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do naboru 
w roku akademickim 2022/2023 

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 

 5-20 
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języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

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. 
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34.  Jordania, Uniwersytet Jordański 
 

   

1. Dane uczelni The University of Jordan 
 
www.ju.edu.jo 
 
Queen Rania Street 
11942 Amman 
Jordan 
 

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

School of Foreign Languages 

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

English Language Program, Double Major Program 

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) 

Optional- scored credit hours 

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

3 semesters- Fall and Spring semesters are around 4 months 
each. Summer semester is about 3 months. 

7. Struktura roku akademickiego Trymestry |trimesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

Beginning of October 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

End of August 

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

Polish Language levels 1, 2, 3 
Usually for new language classes launched in the School of 
Foreign Languages one class is held per semester. The number 
may differ in later semesters depending on the 
number of students. A class is delivered in a 3credits basis (3 
hours a week) and starts with the beginning of each semester 
and ends with the end of it. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

3 hours weekly. Either one hour in three days basis or 1.30 in 
two days basis. 

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

 

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

0-25 



 

84 
 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  M.A. in Languages 

 Wymagane kompetencje Knowledge of online learning platforms 

 Organizacja pracy Academic and office work 

 Znajomości języków obcych English 

 Inne (proszę opisać jakie) N/A 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy annual 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  2023/2024 

 Wynagrodzenie 0 

 Ubezpieczenie  0 

 Składki emerytalne 0 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Not available 

16. Uwagi i sugestie No 
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35. Kazachstan, Uniwersytet im. A. E. Bukietova w Karagandzie 
 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do naboru 
w roku akademickim 2022/2023 

1. Dane uczelni Karaganda university of the name of academician 
E.A.Buketov 
 
https://buketov.edu.kz/en/ 
 
Universitetskaya street 28 
100024 Karaganda 
Kazakhstan 
 

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

Faculty of Philology 

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

Faculty of philology,5, 
Faculty of pedagody,5, 
Faculty of Phylosophy,3, 
Faculty of Foreign languages,5,  

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

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

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

Optional, not scored 

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

First-cycle studies, 3 years - 3 years  
Second-cycle studies, 2 years - 2 years  
PhD studies - 2 years 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

01.09.2021 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

31.05.2022 

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

Polish language course 
The Polish language course begins and ends in line with the 
beginning and end of the academic year. Classes last two 
semesters. Each group meets twice in the week. Classes last 
1.5 hours 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

12 hours a week 

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

21 

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

 20-25 
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14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Masters degree and higher 

 Wymagane kompetencje new teaching methods minimum 3 years of experience in 
working as a teacher interactive learning 

 Organizacja pracy Discipline, punctuality, competence, ability to organize work 

 Znajomości języków obcych Russian A2 English A2 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Gratuitous contract 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 year 

 Wynagrodzenie - 

 Ubezpieczenie  - 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Accommodation available on request 

16. Uwagi i sugestie None 



 

87 
 

36. Kazachstan, Euroazjatycki Uniwersytet Narodowy im. L. N. Gumilowa w Astanie 
 

   

1. Dane uczelni L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY 
 
https://enu.kz/en/ 
 
Satpaeva 2 
010008 Astana 
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 
długości kursu języka polskiego 
(liczba semestrów) 

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

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 language 
Kurs 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) 

 10-10 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Magister języka polskiego 
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 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 
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37.  Kirgistan, Kirgiski Uniwersytet Narodowy im. Jusufa Bałasaguni 
 

   

1. Dane uczelni Jusup Balasagyn Kyrgyz National University 
 
http://www.knu.kg/ 
 
Frunze 547 
720033 Bishkek 
Kyrgyzstan 
 

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

Faculty of Russian and Slavic Philology 

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

PHILOLOGY, 28 

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

Studia II stopnia | second-cycle studies 

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

Optional, 6 ECTS 

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

Two semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

September, 1 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

June, 30 

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

Polish language 
Academic year starts from Stember and ends in the end of 
June 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

3 hours 

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

15 

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

 15-28 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master 
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 Wymagane kompetencje Social, socio-cultural, communicative, informational 

 Organizacja pracy Teacher will have 3 hours per week/ Before starting semester 
university will make schedule and provide work 

 Znajomości języków obcych Russian 

 Inne (proszę opisać jakie) University needs highly skilled teacher . 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Full time teacher 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 to 3 years 

 Wynagrodzenie to be discussed 

 Ubezpieczenie  to be discussed 

 Składki emerytalne no information 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

to be discussed 

16. Uwagi i sugestie Kyrgyz National University is HEI which provides polish 
language in /kyrgyzstan 
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38.  Macedonia Północna, Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Skopje 
 

   

1. Dane uczelni Ss. Cyril and Methodius University, Blaze Koneski 
Faculty of Philology Skopje, Macedonia 
 
https://flf.ukim.mk/ 
 
Goce Delchev 9a 
1000 Skopje 
Macedonia 
 

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

Blaze Koneski Faculty of Philology, Skopje, Department of 
Slavistics 

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

Polish Language and Literature,4, 
Slavistics,4,  

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

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

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

mandatory, optional, scored, ECTS 

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

4 years, 8 semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

First of Octobre 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

31th. May 

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

Współczesny język polski, 
ćwiczenia lektorskie, gramatyka opisowa, ćwiczenia 
komunikacyjne, 8 semestrów, cały cykl studiów, 
 
Ćwiczenia przekładowe z języka macedońskiego na język 
polski, 
tłumaczenie struktur składniowych charakterystycznych dla 
języka macedońskiego, metoda przekładu dwukierunkowego, 
praca na współczesnych tekstach literackich, 2-4 semestrów 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

16-20 

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

8 
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13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 
języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

 3-10 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  wyższe polonistyczne 

 Wymagane kompetencje kompetencje glottodydaktyczne, wiedza o języku polskim i 
kulturze polskiej 

 Organizacja pracy prowadzenie zajęć i wydarzeń związanych z kulturą polską 

 Znajomości języków obcych angielski i jakiś z języków słowiańskich 

 Inne (proszę opisać jakie) / 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Contract for doing work on behalf of foreign nationalHums 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  One academic year 

 Wynagrodzenie 40.226,00 denars or 653 euro gross amount 
36.453,00 denars or 592 euro net amount 

 Ubezpieczenie  The amount required for health insurance is calculated in the 
salary amount 

 Składki emerytalne / 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Accommodation is provided by the Faculty in the lector's 
building at ul. Kosta Novakovic 42/1-16 

16. Uwagi i sugestie  
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39.  Maroko, Uniwersytet Mohammeda V w Rabacie 
 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do naboru 
w roku akademickim 2022/2023 

1. Dane uczelni Mohammed V University of Rabat 
 
http://www.um5.ac.ma/um5/ 
 
Av. des Nations Unies  
BP 8007 
Rabat, Maroko 
 

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

Faculty of Letters and Human Sciences 

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

open for students from all departments (51) and for non 
students, 5 

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

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

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

Optional and not scored 

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

Students enroll every year, classes take place from mid 
September till end of June. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

Septembre 09th 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

June 30th 

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

Polish language and culture,  
Classes last all academic year (one year = one level). Every 
student is permitted to take higher level the year after. 
Classes given on A1 B2 levels culture classes for A1 and A2 
levels. 
 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

10 classes per week (1 language class = 90 minutes - 1 culture 
class = 60 minutes. 

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

25 students / registration is still open 

13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 

25 - 35 
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języka polskiego (w tym 
minimalna liczba) 

14. Opis oczekiwań / wymagań 
wobec lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master degree 

 Wymagane kompetencje Experience in teaching Polish 

 Organizacja pracy self organized 

 Znajomości języków obcych Polish, French and English 

 Inne (proszę opisać jakie) dedicated person 

15. Warunki zatrudnienia lektora 
języka polskiego 

 

 Typ umowy annual contract 

 Okres na jaki zawierana jest 
umowa  

2020 - 2021 

 Wynagrodzenie 4.500,00 MDH 

 Ubezpieczenie  N/A 

 Składki emerytalne N/A 

 Dodatkowe benefity dla lektora 
(np. zakwaterowanie) 

N/A 

16. Uwagi i sugestie No comments 
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40.  Maroko, Uniwersytet Ibn Zohr w Agadirze 
 

   

1. Dane uczelni Université Ibnou Zohr 
 
www.uiz.ac.ma 
 
Quartier Riad Salam BP 32/S 
80000 Agadir 
Morocco 
 

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

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion at the city of 
DAKHLA 

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

Master 

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

Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies 

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

Not scored 

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

2 semestres 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

15 september 

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 language for Business 
the courses will be for 47 hours weekly for 2 semestres   

 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

4 hours 

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

50 

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

50-50 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 



 

96 
 

 Wykształcenie  Master  
 

 Wymagane kompetencje Maitrise des langues étrangères  
 

 Organizacja pracy Ecole Nationale de Commerce et de Gestion à la ville de 
DAKHLA 
 

 Znajomości języków obcych English & French 
 

 Inne (proszę opisać jakie) Animation culturelle sur la Pologne  
 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Ordre de mission 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  15 september to 30 june  
 

 Wynagrodzenie 4500 dhs soumises à l'Impôt sur le Revenu/ 4500 dhs subject 
to income tax 
 

 Ubezpieczenie  A la charge du lecteur/At the teacher's expense 
 

 Składki emerytalne No pension contributions 
 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

No additional benefits for the teacher 
 

16. Uwagi i sugestie Organisation d'évènements sur la culture polonaise  
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41. Meksyk, Autonomiczny Uniwersytet Stanu Hidalgo 
 

   

1. Dane uczelni Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
 
https://www.uaeh.edu.mx/ 
 
Highway Pachuca – Tulancingo, Kilometer 4.5 
42184 Pachuca 
Mexico 

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

UAEH Language Center 

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

No programs so far 

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) 

optional / not scored so far 

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

four semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

July 2023 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

May 2024 

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

Polish course 
The objective is to implement Polish classes in the UAEH as a 
new foreign language to help students to improve their profile 
and access new job opportunities. The classes will long four 
semesters to get at least a B1 level of the language. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

10 hours per week 

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

No students so far 
  

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

100-200 
 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  we expect to have a teacher who will be able to teach the 
language under a communicative methodology in which the 
culture will have an important part of the lesson plan. 

https://www.uaeh.edu.mx/
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 Wymagane kompetencje To be creative, open to sharing knowledge in language and 
culture, to have a good teaching competence, and to have an 
intermediate or at least basic knowledge of Spanish. 

 Organizacja pracy The plan for the teacher is to work as follows: 
40 hours per week divided into 4 hours to teach per day and 4 
hours to work on the creation of the syllabus, materials, and 
lesson plan. 

 Znajomości języków obcych Mainly in English and Spanish 

 Inne (proszę opisać jakie) knowledge in French and German as they are the languages 
that are currently taught at the UAEH 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy fee contract 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  From june 2023 to june 2022 

 Wynagrodzenie 500. 00 dolars per month less tax 

 Ubezpieczenie  No 

 Składki emerytalne No 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

No 

16. Uwagi i sugestie - 
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42. Mołdawia, Uniwersytet im. Alecu Russo w Bielcach 
 

   

1. Dane uczelni Alecu Russo Balti State University (USARB) 
 
https://usarb.md/ 
 
A. Puskin 38 
MD-3100 Balti 
Republic of Moldova 
 

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

Faculty of Letters 

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

Students participating in the Polish courses at our University 
come from different fields of studies,22, 
Optional activity for everyone: Polish culture and history,7,  

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

Inne | other 
It is a mixed group in terms of age and level of knowledge of 
the Polish language. The Polish language classes are taught in 
every type of studies. It is taught for 4 groups of students, 
according to the level of knowledge of the Polish language: 
Group A1, Group A2, Group B1, Group B2 

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

optional, not mandatory 

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

Polish classes are promoted during the 2 semesters of the 
year, the duration of the semester can be viewed here 
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/09/proces-de-
studii_cu-frecventa_22-23.pdf 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

September 1 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

July 1, 

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, level A1, A2, B1, B2, C1, C2, 
The classes are starting with the beginning of the term (01.09) 
and finish in the end of June (30.06.) The courses are offered 
to the students on every level of the knowledge of the 
language., 
 
2. Optional activity for everyone: Polish culture and history 
The classes are starting with the beginning of the term (01.09) 
and finish in the end of June (30.06.).  
The aim of the course is to introduce the history and culture of 
Poland, civilization, the most famous Polish places, historical 
and cultural events, and to develop language skills. 
 
3. Interferences in the Polish and Russian languages, 
The classes are starting with the beginning of the term (01.09) 
and finish in the end of June (30.06.) These data are also valid 
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for the academic year 2023-2024. The courses are offered to 
the students on every level of the knowledge of the language. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

The number of hours of classes that the Polish lector leads 
depends on his offer and the number of students. Usually 
these are about 20 hours a week. 

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

Polish language and culture:  
35 students • Level A1 - 10 students • Level A2 - 4 students • 
Level B1 - 6 students • Level B2 - 2 students Supplementary 
lecture: “Interferences in the Polish and Russian languages”: 7 
students 

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

 20-50 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Minimum Master degree in philology, desirable doctor degree 
in philology or another humanistic studies. 

 Wymagane kompetencje Preparation for teaching Polish as the foreign language 

 Organizacja pracy The lector can organize the work in his own way, the offer and 
the number of classes depend on him. 

 Znajomości języków obcych Desirable Russian, Romanian, English, German 

 Inne (proszę opisać jakie) flexible, cooperative, creative 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Contract of employment 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  For one academic year 

 Wynagrodzenie No wages 

 Ubezpieczenie  Yes 

 Składki emerytalne No 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

No 

16. Uwagi i sugestie Thank you for the opportunities offered to our students 
through the course of the Polish language and culture ! 
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43.  Mołdawia, Wolny Międzynarodowy Mołdawski Uniwersytet w Kiszyniowie 
 

   

1. Dane uczelni Free International University of Moldova (ULIM) 
 
https://ulim.md/ 
 
Vlaicu Parcalab 52 
Md-2012 Chisinau 
Republic of Moldova 
 

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

Center for International Cooperation 

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

students from different faculties, 30 registered, 8 people 
attend the courses permanently 

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

Studia I stopnia | first-cycle studies 
Studia II stopnia | second-cycle studies 
Inne | other 
Professors, etc. 

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

optional, without ECTS. 

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

A1, A2, (2 semestry) B1, B2 (3 semestry) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

01.09.2023 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30.06.2024 

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

Polish language 
 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

16 h 

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

- 

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

 15-50 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 
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 Wykształcenie  University degree. Philology 

 Wymagane kompetencje Working experience in universities, preferably PhD holder 

 Organizacja pracy - 

 Znajomości języków obcych English, Russian 

 Inne (proszę opisać jakie) international working experience 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy visiting lecturer 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  one academic year 

 Wynagrodzenie - 

 Ubezpieczenie  - 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

assure permanent basis (classroom) infrastructural assistance 

16. Uwagi i sugestie - 
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44. Mołdawia, Mołdawski Uniwersytet Państwowy w Kiszyniowie 
 

   

1. Dane uczelni Moldova State University 
 
www.usm.md 
 
A.Mateevici 60 
MD-2009 Chișinău 

Republic of Moldova 
 

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

Faculty of Modern Languages 

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

Translation and interpretation / Foreign Languages, 20 

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

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

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

optional 

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

4 semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1/09/2023 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30/06/2024 

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

Polish Languagepractical courses of Polish, 4 semesters 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

60 hours per semester 

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

20 

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

 6-30 
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14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  minimal level: Master of Linguistics / Educational Sciences 

 Wymagane kompetencje Planning teaching/learning/evaluating activities. Insuring 
classroom management at the lessons. Managing the 
educational process and the efficient didactic communication. 

 Organizacja pracy organize discussion clubs or other extra-didactic activities 

 Znajomości języków obcych English B2 

 Inne (proszę opisać jakie) organize cultural events at the Polish Center of Moldova State 
University 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy individual contract 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1/09/2022-30/06/2023 

 Wynagrodzenie 1000 LMD 

 Ubezpieczenie  medical insurance 

 Składki emerytalne 18% 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

room in the student hostel 

16. Uwagi i sugestie - 
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45.   Portugalia, Uniwersytet w Lizbonie 
 

   

1. Dane uczelni University of Lisbon 
 
https://www.ulisboa.pt/ https://www.letras.ulisboa.pt/pt/ 
 
Alameda da Universidade  
1600-214 Lisboa  
Portugal 
 

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

School of Arts and Humanities, Department of General and 
Romance Linguistics (English)  
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Portuguese) 

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

Minor in Slavic Studies in: (i) BA in Languages, Literatures and 
Cultures (ii) BA in General Studies (iii) BA in Arts and 
Humanities and (iv) BA in Portuguese Studies,1, 
 
Free optional subject for any BA at the School of Arts and 
Humanities or other Schools of the University of Lisbon,1, 
 
Free course for external students (not enrolled in a course 
taught at any of the schools of the University of Lisbon),16,  

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

Studia I stopnia | first-cycle studies 
Studia II stopnia | second-cycle studies 
Inne | other 
Free Courses for students not enroled in the university 
programs. 

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

Optional in all programs (A1.1., A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2). 
In all programs each level is scored with 6 ETCS. Within the 
Minor in Slavic Studies the students may choose Polish or 
other(s) Slavic language(s). 
 
 - Undergraduate studies)  
 
- Free courses (open to the general public) in language, 
linguistics, literature, history and culture can be offered at any 
level of studies. 

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

Between 1 and 6 levels (A1.1 to B1.2) throughout the 6 
semesters of any BA, depending on the curriculum of the BA 
and the student’s options. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1st semester: 30th of September – mid-January (classes end 
the week before Christmas exams in January) 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

2nd semester: Late January – Late May (classes end mid-May 
exams 30th of July) 

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

Polish language and culture – level A1.1 (1st semester)  
Polish language and culture – level A1.2 (2nd semester) 
 Polish language and culture – level A2.1 (1st semester)  
Polish language and culture – level A2.2 (2nd semester)  
Polish language and culture – level B1.1 (1st semester)  
Polish language and culture – level B1.2 (2nd semester)  
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Integrated skills (reading, listening, writing, speaking) and 
language subsystems (phonetics, vocabulary, grammar), 
sociocultural competence. 
 
Integrated skills (reading, listening, writing, speaking) and 
language subsystems (phonetics, vocabulary, grammar), 
sociocultural competence.  
Co-teaching of Introduction to Slavic Literatures (1st 
semester) – classes dedicated to Polish literature. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

210 h - 1 semester (classes are 1,5 hours long three times a 
week)  
258 h - 2 semester (classes are 1,5 hours long three times a 
week) 1 teaching hour = 45 min 

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

- Minor in Slavic Studies in: (i) BA in Languages, Literatures 
and Cultures (ii) BA in General Studies (iii) BA in Arts and 
Humanities and (iv) BA in Portuguese Studies – 1 student in 
2020-2021 - Free optional subject for any BA at the School of 
Arts and Humanities or other Schools of the University of 
Lisbon – 0 students in 2019-2020 - Free course for external 
students (not enrolled in a course taught at any of the schools 
of the University of Lisbon) –18 students. 

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

 16-35 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  An MA or PhD in an area of studies within the domains of 
Polish language, linguistics and/or literature and/or confirmed 
relevant experience in teaching Polish language at university 
level. A CV attesting commitment with academic research will 
be strongly favored. 

 Wymagane kompetencje See above. 

 Organizacja pracy No special requirements 

 Znajomości języków obcych ability to communicate in English 

 Inne (proszę opisać jakie) n/a 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Part-time public employment contract (10%) 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  12 months 

 Wynagrodzenie 152,77 x 14 months = 2138,78 Euros 

 Ubezpieczenie  36,28 x 14 months = 507,50 Euros 

 Składki emerytalne n/a 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

n/a 

16. Uwagi i sugestie n/a 
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46.   Rumunia, Uniwersytet Babes-Bolyai w Kluż-Napoka 
 

   

1. Dane uczelni Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania 
 
ubbcluj.ro/ro 
 
Horea 31 
400202 Cluj-Napoca 
Romania 
 

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

Faculty of Letters, Department of Slavic Languages and 
Literatures 

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

Language and Literature, 20 

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) 

Facultative course -3 ECTS/course  
Optional course - 4 ECTS 

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

According to the Bologna Process: undergraduate level - 3 
years (Philology). Duration of Polish language studies: 4 
semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

The 1st of October (Sept.1 - the date when preparatory 
activities begin, solving adm.probl. 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

End of the academic year: July 21 

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 (practical course, facultative),  
1) Course duration: 4 semesters. The course begins with level 
A0. By the end of four semesters participants will reach Level 
B1. 

2)  Polish Language, Culture and Civilization (optional 
course), 

2) Course: 2 semesters. During the courses students will 
become familiar with notions and concepts relating to Polish 
languge and culture.) Optional courses, seminars, in 
accordance with the Curriculum, the personal Establishment 
in order withn acordancen accordance with the Curriculum, 
the personal Establishment in order to complet the teaching 
load of the Polish lecturer, corresponding to the requirements 
of UBB.  

3)  Optional courses, seminars, in accordance with the 
Curriculum, the personal Establishment in order 
withn acordancen accordance with the Curriculum, 
the personal Establishment in order to complet the 
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teaching load of the Polish lecturer, corresponding to 
the requirements of UBB.  

3)1 semester/course, seminar. The names of courses: Media 
Language /Slavic Mythology/ Schools of Linguistics in the 
Slavonic Area/Theory and Practice of Translation/ 
Phraseology/ Interpretations of Literary Texts - imply that the 
Polish lecturer must be graduate of 
Polish/Romanian/Russian/Ukrainian Philology. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

The number of hours of the courses (weekly) that the teacher 
will lead: 11-12h - course, seminar, practical course 
(disregading other activities, only teaching hours). 

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

Number of students: of Faculty of Letters (where the teaching 
load of the lecturer is) - 20, The Centre for Polish Language 
and Literature - 12 

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

 6-30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  1. To be a graduate of a Faculty of Philology (to be a BA and 
MA degrees holder in Polish/Romanian/Russian/Ukrainian 
Philology),  
2. To hold a Ph.D degree in Philology  
3. To be permanent academic staff of an accredited higher 
education institution from Poland.  
4. Teaching experiences in a higher education institution (at 
least 5 year). 

 Wymagane kompetencje 1. To be a Romanian and/or Russian speaker  
2. Social abilities and competences: communicative skills, 
capability to work in teams  
3. Organizational abilities and skills (conference/ sympozium 
organization), managerial ability. 

 Organizacja pracy 1. Didactic activity: nr or hours (according to the teaching load 
of a lecturer specified in the Personal Establishment at the 
Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of 
Letters, UBB)  
2. Scientific research: one article/year (according to the 
minimal standards of research at UBB; this requirement is 
applicable to all members of the teaching staff at UBB);  
3. Administrative activity: carrying out duties assigned by the 
Rector’s office/Dean’s office/ Department (e.g. Subject 
outline/description for each course/seminar/practical course; 
drafting/editing other required documents.  
4. Activity at the Centre for PolishLanguage and Culture 
within UBB/ Direct/ Manage the activity of the Centre. 

 Znajomości języków obcych Romanian and/or Russian/ Ukrainian English 

 Inne (proszę opisać jakie) Submitting the documents on time, availability to the 
Department’s/Dean’s office’s/University’s requirements. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Limited duration (labour contract) 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  One year 

 Wynagrodzenie The salary of the Polish lecturer will be paid monthly (for 12 
months) by Babeș-Bolyai University, in accordance with the 

contract concluded. The sum of money will be paid into the 
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personal account (opened at a Romanian bank) of the Polish 
lecturer. 

 Ubezpieczenie  The insurance is paid by the employer. Babeș-Bolyai 

University pays the monthly contribution for social and health 
insurance to the CNAS (Health Insurance Cluj) the payment 
holds good for the duration of the contract. 

 Składki emerytalne Babeș-Bolyai University pays a monthly contribution to CNPP 

(County Headquarters of Pensions) for the Polish lecturer the 
payment holds good for the duration of the contract. 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Accommodation is free of charge (Hotel Universitas). 

16. Uwagi i sugestie We would like to emphasize that the Polish lecturer must be a 
Philology graduate at one of the following specializations: 
Romanian/ Polish/ Russian/ Ukrainian. We would like to 
inform you that failure to meet the requirements from this 
document results in the non-acceptance of the Polish lecturer. 
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47.   Rumunia, Uniwersytet w Bukareszcie 
 

   

1. Dane uczelni University of Bucharest Faculty of Foreign Languages 
and Literatures 
 
https://lls.unibuc.ro  
 
Panduri 90 
50663 Bucharest 
Romania 
 

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

Department of Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, Wydział 
Języków i Literatur Obcych / Department of Russian and 
Slavic Philology, Faculty of Foreign Languages and Literatures 

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

Filologia Polska oraz LMA (Lingwistyka Stosowana), cca.40 

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) 

obowiązkowy, punktowany z ECTS / mandatory, with ECTS 

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

6 semestrów / 6 semesters for Graduate studies  
4 semestry / 4 semesters for Master degree 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1.10.2022 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30.09.2023 

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

Praktyka języka polskiego, Intensywny kurs praktyczny, 
Konwersatoria  
Depending on his / hers competence, the Polish teacher 
covers lessons of Polish grammar, konwersatoria, applied 
phonetics, provides information on Polish culture and every-
day life. If his / hers credentials allow it, the teacher can also 
provide lectures of Polish literature or language. This however 
hasn’t been the case in years, the last lectures that we had did 
not have a PHD degree. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

14 h / per week (without a PHD degree), 12 h / per week (with 
PHD) 

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

22 students in I year philology studies, 9 students in II year 
Applied Linguistics, 6 students in III year Applied Linguistics, 
10 students for Lectorate (Polish as a 3rd language) 
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13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 
języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

 5-30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Graduate of Polish studies. BA in Polish language and 
literature, PHD is not a requirement, but it is appreciated. 
Experience in teaching Polish as a foreign language. 
 

 Wymagane kompetencje •to have proven experience of teaching Polish as a foreign 
language; 
•to have knowledge regarding the modern pedagogical 
methods; 
•to have the necessary skills for teaching Polish culture and 
civilization; 
•to have the necessary skills for teaching  in hybrid classes; 
•to have the necessary digital and media competencies in 
order to support students in the learning process. 

 Organizacja pracy From Monday till Fridays, according to the schedule. 

 Znajomości języków obcych English, Romanian 

 Inne (proszę opisać jakie) Nie ma. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Definite period 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 academic year 

 Wynagrodzenie 4374 Ron/monthly 

 Ubezpieczenie  472 Ron/monthly 

 Składki emerytalne 1180 Ron/monthly 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Free individual accommodation 

16. Uwagi i sugestie Nie ma 
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48.  Słowacja, Uniwersytet im. Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy 
 

   

1. Dane uczelni Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy 
 
https://www.umb.sk 
 
Národná 12 
974 01 Bańska Bystrzyca 
Słowacja 
 

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

Filozofická fakulta (Wydział Filozoficzny) 

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

Zajęcia lektoratowe - wszystkie kierunki i programy 
realizowane na UMB, 93  
 
Zajęcia lektoratowe dla studentów przygotowujących się na 
studia w Polsce - Historia, program: Środkowoeuropejskie 
studia historyczne, 1 
  

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

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

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

Kursy lektoratowe są fakultatywne (kursy B) albo 
nieobowiązkowe (kursy C).  
Wszystkie kursy języka polskiego są punktowane (ECTS). 

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

Wszystkie fakultatywne i nieobowiązkowe kursy języka 
polskiego oferowane studentom z całego UMB trwają 1 
semestr. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

Rok akademicki rozpoczyna się zwykle w połowie września. 
Bieżący rok akademicki rozpoczął się 19.09.2022 r. 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

Rok akademicki kończy się zwykle w trzecim tygodniu 
czerwca. Bieżący rok akademicki zakończy się 24.06.2023r. 

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

Základy poľštiny (Kurs języka polskiego dla początkujących), 

- semestr zimowy, I stopień studiów, I / II / III rok, 3 ECTS 
- 2 godziny ćwiczeń tygodniowo 
- kurs B należący do filologicznej części siatki przedmiotów 
nazywanych Kompetencje podstawowe, z których każdy 
student Wydziału Filozoficznego UMB obowiązkowo wybiera 
na I stopniu studiów dwa przedmioty - kurs języka obcego 
(oprócz polszczyzny może wybrać z kolejnych 5 języków) oraz 
jeden przedmiot niefilologiczny 
 
Język polski A1 1 
- semestr zimowy, I / II /III stopień studiów, I / II / III rok, 3 
ECTS 
- 2 godziny lektoratu tygodniowo 
- zajęcia nieobowiązkowe dla studentów z całego UMB 
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Język polski A1 2 
- semestr letni, I / II /III stopień studiów, I / II / III rok, 3 ECTS 
- 2 godziny lektoratu tygodniowo 
- zajęcia nieobowiązkowe dla studentów z całego UMB 
 
Język polski A2 1 
- semestr zimowy, I / II /III stopień studiów, I / II / III rok, 3 
ECTS 
- 2 godziny lektoratu tygodniowo 
- zajęcia nieobowiązkowe dla studentów z całego UMB 
 
Język polski A2 2 
- semestr letni, I / II /III stopień studiów, I / II / III rok, 3 ECTS 
- 2 godziny lektoratu tygodniowo 
- zajęcia nieobowiązkowe dla studentów z całego UMB 
 
Poľsko dnes (A2 - B1) (Polska współczesna A2 - B1) 

- semestr zimowy, II stopień studiów, I / II rok, 3 ECTS 
- 2 godziny lektoratu tygodniowo 
- zajęcia nieobowiązkowe dla studentów z całego UMB; 
przedmiot łączący konwersacje z nauczaniem realiów i 
współczesnej polskiej kultury 
 
Język polski dla historyków 
semestr zimowy, II stopień, I rok, 5 ECTS 
- 4 godz. lektoratu tygodniowo 
- zajęcia fakultatywne dla studentów programu 
Środkowoeuropejskie studia historyczne przygotowujących 
się na studia w Polsce 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

Lektor będzie prowadził od 14 do 18 godz. zajęć tygodniowo 
w semestrze zimowym a od 6 do 8 godz. tygodniowo w 
semestrze letnim. Ostateczna liczba godzin będzie wiadoma 
dopiero po zapisaniu się studentów na poszczególne kursy w 
czerwcu, ewentualnie jeszcze w okresie pierwszych dwóch 
tygodni semestru zimowego 2023/2024 r 

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

Języka polskiego w ramach lektoratu uczy się 94 studentów. 

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

 20-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Minimalnie wykształcenie III stopnia w zakresie filologia 
polska 

 Wymagane kompetencje Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 
Umiejętność pracy w zespole dydaktycznym i badawczym. 
Sprawności komunikacyjne.  
Kompetencje organizacyjne.  
Życzliwość wobec studentów.  
Dyspozycyjność. 

 Organizacja pracy Umowa z lektorem jest zawierana na cały rok – 12 miesięcy. 
Lektor prowadzi zajęcia dydaktyczne zgodnie z 
harmonogramem roku akademickiego, przeprowadza 
egzaminy w okresie sesji zimowej, letniej i poprawkowej. 
Oprócz zajęć dydaktycznych uczestniczy w projektach 
składanych przez pracowników Katedry, promuje język polski i 
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kulturę polską na uczelni i poza nią, organizuje imprezy 
związane z kulturą polską, organizuje wykłady poświęcone 
literaturze polskiej i historii Polski, współpracuje z Instytutem 
Polskim w Bratysławie i z Ambasadą RP na Słowacji. 
Współpracuje również z agencją NAWA (propagowanie 
kursów języka polskiego i staży organizowanych przez 
agencję). 

 Znajomości języków obcych Język słowacki na poziomie min. A2 

 Inne (proszę opisać jakie) Lektor zajmuje się Biblioteką im. Danuty i Jozefa Marusiaków 
oraz księgozbiorem Centrum Języka Polskiego i Kultury 
Polskiej przy Katedrze Języków Słowiańskich, rozwijając 
jednocześnie jego działalność. 
Prowadzi również działalność naukową w zakresie lingwistyki 
porównawczej (przede wszystkim polsko-słowackiej). 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę zgodna z przepisami ustawodawstwa 
słowackiego - pełny etat (37,5 godz. tygodniowo). 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 rok 

 Wynagrodzenie Zgodnie z ustawodawstwem słowackim od 1 008,50 EUR 
brutto w zależności od stażu pracy. Środki finansowe na 
pensję lektora przekazuje uczelni słowackie Ministerstwo 
Szkolnictwa. 

 Ubezpieczenie  Ubezpieczenie zdrowotne jest odprowadzane miesięcznie 
przez pracodawcę zgodnie z ustawodawstwem słowackim. 
Wysokość składek zależy od wysokości wynagrodzenia. 

 Składki emerytalne Składki emerytalne są odprowadzane miesięcznie przez 
pracodawcę zgodnie z ustawodawstwem słowackim. 
Wysokość składek zależy od wysokości wynagrodzenia. 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Zapewnienie obiadów (część opłaty uiszcza uczelnia z 
funduszu społecznego).  
Urlop 45 dni/rok.  
Elastyczny czas pracy.  
Zwrot kosztów za mieszkanie - środki finansowe w wysokości 
400 EUR/miesiąc przesyła słowackie Ministerstwo 
Szkolnictwa na podstawie przepisów dwustronnej umowy 
międzyrządowej. 

16. Uwagi i sugestie  
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49.  Słowacja, Uniwersytet Komeński w Bratysławie 
 

   

1. Dane uczelni Univerzita Komenského v Bratislave 
 
https://fphil.uniba.sk/ksf/ 
 
Gondova 2 
811 02 Bratislava 
Słowacja 
 

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

Katedra Filologii Słowiańskich, Wydział Filozoficzny 
(Katedra slovanských filológií Filozofická fakulta UNIVERZITA 
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE) 

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

studia środkowoeuropejskie (STREDOEURÓPSKE 
ŠTÚDIÁ),49, 
studia słowiańskie (SLOVANSKÉ ŠTÚDIÁ),3, 
lektoraty dla studentów innych kierunków,16, 
kurs komercyjne,8,  

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

Studia I stopnia | first-cycle studies 
Studia II stopnia | second-cycle studies 
Studia doktoranckie | PHD studies 
Inne | other 
kursy komercyjne prowadzone przez katedrę 

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

W zależności od kursu: są zarówno obowiązkowe, jak i 
nieobowiązkowe (optatywne), punktowane (zajęcia dla 
studentów), jak i niepunktowane (komercyjne) 

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

W ramach studiów środkowoeuropejskich i słowiańskich:  
- studia licencjackie: 6 semestrów  
- studia magisterskie: 4 semestry 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

połowa września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

połowa maja (potem sesja egzaminacyjna nawet do końca 
sierpnia) 

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

Polski język i realia (1, 2), 3, 4, 5  
Zajęcia lektoratowe dla studiów środkowoeuropejskich, 
stopnia licencjackiego, każdy przedmiot trwa semestr i 
odbywa się dwa razy w tygodniu (90 min). Poziomy od A0 do 
B2, 
 
Język słowiański: polski  
Język polski dla studentów innych kierunków, przedmiot 
optatywny, raz w tygodniu 90 min, 
 
Język A w praktyce – język polski 1, 2, 4  
Lektoraty języka polskiego dla studentów studiów 
środkowoeuropejskich, magisterskich. 5 x 45 min w tygodniu. 
Przedmiot ma przygotować studentów do zdania egzaminu 
państwowego na poziomie C1., 
 
Język B w praktyce – język polski 1, 2, 4  
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Lektoraty języka polskiego dla studentów studiów 
środkowoeuropejskich, magisterskich. 2 x 90 min w tygodniu. 
Przedmiot ma przygotować studentów do zdania egzaminu 
państwowego na poziomie B1. 
 
Komercyjny kurs języka polskiego  
Kurs odbywający się na katedrze, najczęściej dla osób spoza 
uniwersytetu. Dodatkowo płatny. 1 lub 2 kursy w semestrze, 
90 min każdy. W zależności od liczby i poziomów chętnych., 
 
seminarium licencjackie 
W zależności od liczby studentów, którzy wybiorą 
polonistyczny temat pracy licencjackiej przedmiot może 
odbywać się w formie spotkań grupowych lub konsultacji 
indywidualnych z promotorem prac, 
 
Konwersacje w języku polskim  
Konwersacje na poziomie B2 w semestrze letnim dla 
studentów III roku studiów środkowoeuropejskich, raz w 
tygodniu 90 min 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

17 - 19 godzin lekcyjnych 

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

49 (studia środkowoeuropejskie + słowiańskie) + 16 
(lektoraty dla studentów innych kierunków) 

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

 2-30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Tytuł doktora, najlepiej w zakresie językoznawstwa (filologia 
polska oraz/lub słowiańska, angielska + kurs dla nauczycieli 
języka polskiego jako obcego) 

 Wymagane kompetencje Aktywność w pracy naukowej – wymagane jest publikowanie 
min. 2 artykułów naukowych w roku akademickim, 
prowadzenie prac licencjackich i magisterskich oraz gotowość 
do uczestnictwa w grantach i działaniach katedry. 

 Organizacja pracy Lektor musi liczyć się z tym, że zajęcia niekiedy odbywają się 
popołudniami lub wczesnym ranem (od 7.20) oraz z 
nienormowanym czasem pracy. Mile widziane jest 
uczestnictwo w konferencjach naukowych, spotkaniach w 
Instytucie Polskim, dniach otwartych drzwi , organizacja 
wydarzeń dla studentów oraz raz w roku akademickim – 
wycieczki (przynajmniej wirtualnej). 

 Znajomości języków obcych język angielski - poziom C1  
mile widziana komunikatywna znajomość języka słowackiego 
lub czeskiego 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  rok kalendarzowy (1 września - 31 sierpnia) 

 Wynagrodzenie zgodne ze stawkami dla słowackich pracowników naukowych, 
co roku lektor otrzymuje podwyżkę, a także może liczyć na 
bonusy i dodatki za publikacje i aktywność naukową. Aktualne 
wynagrodzenie lektora ok. 1300 euro brutto 
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 Ubezpieczenie  tak, odprowadzane z wynagrodzenia 

 Składki emerytalne tak, odprowadzane z wynagrodzenia 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

zwrot kosztów mieszkaniowych do 400 euro miesięcznie, 
bony żywieniowe do realizacji w stołówce uniwersyteckiej 
(obiady za 1 euro) 

16. Uwagi i sugestie - 
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50.   Słowenia, Uniwersytet w Lublanie 
 

   

1. Dane uczelni Uniwersytet w Lublanie / Univerza v Ljubljani (UL) 
 
https://www.ff.uni-lj.si/ 
 
Aškerčeva cesta 2 

1000 Lublana 
Słowenia 
 

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

Wydział Filozoficzny, Instytut Slawistyki, Katedra Polonistyki / 
Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko, Katedra za 
polonistiko 

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

Polonistika 1. stopnje (studia licencjackie),12, 
Polonistika 2. stopnje (studia magisterskie, 
niepedagogiczne),1, 
Polonistika 2. stopnje (studia magisterskie, pedagogiczne),1, 
Srednjeevropske študije 2. stopnje (studia magisterskie),1, 
Lektorat (drugiego) języka słowiańskiego – język polski (studia 
licencjackie),11, 
Lektorat (drugiego) języka słowiańskiego – język polski (studia 
magisterskie),2, 
Kurs języka polskiego (odpłatny) dla chętnych spoza uczelni w 
wymiarze 60 godzin (wymóg określonej liczby 
zainteresowanych), a także możliwość przystąpienia do 
egzaminu oraz otrzymania zaświadczenia o znajomości języka 
polskiego na poziomie A1, A2, B1, B2, C1.,0,  
Letnia Szkoła Języków Słowiańskich (odpłatna) dla chętnych 
spoza uczelni w wymiarze 30 godzin (wymóg określonej liczby 
zainteresowanych),2. 

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

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

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

Język polski istnieje w ramach dwukierunkowych studiów 
licencjackich i magisterskich jako przedmiot obowiązkowy, 
punktowany z ECTS oraz dla studentów niepolonistów jako 
przedmiot fakultatywny – lektorat do wyboru – dla 
studentów, którzy go wybrali staje się przedmiotem 
obowiązkowym i punktowanym z ECTS. 
Jeśli na kurs języka polskiego oraz Letnią Szkołę Języków 
Słowiańskich zgłoszą się chętni (min. 5 osób), jest on 
otwierany i odpłatny (bez punktów ETCS) z możliwością 
zdania egzaminu. Mimo wymogu określonej liczby chętnych w 
roku akademickim 2021/2022 kurs języka polskiego w 
ramach Letniej Szkoły Języków Słowiańskich odbył się 27.06.-
02.07.2022 dla 2 chętnych (prowadzący zrzekł się 
wynagrodzenia). 

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

Studia I stopnia (licencjackie): 
polonistyka – 3 lata (6 semestrów), 
lektorat dla niepolonistów – maks. 6 semestrów (w roku 
akademickim – 2021/2022 – prowadzono kursy przez 4 
semestry – zgodnie z tym, jak zapisali się studenci). 
 
Studia II stopnia (magisterskie): 
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polonistyka, polonistyka ze specjalnością nauczycielską: 3 
semestry, studia środkowoeuropejskie z językiem polskim jako 
pierwszym: 3 semestry (+ 1 obowiązkowy semestr nauki 
zagranicą – na partnerskiej uczelni w Krakowie, Bratysławie 
lub Pradze). lektorat dla niepolonistów: maks. 2 semestry 
(studenci zapisują się na oba). 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

01.10.2021 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30.09.2022 

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

1. Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. 
Sporazumevanje 1; Lektorske vaje I – Kultura in 
civilizacija. Sporazumevanje 2; Lektorske vaje II – 
Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 3; Lektorske 
vaje II – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 4; 
Lektorske vaje III – Kultura in civilizacija. 
Sporazumevanje 5; Lektorske vaje III – Kultura in 
civilizacija. Sporazumevanje 6; Izbirni strokovni 
predmet 1 – Lektorat drugega slovanskega jezika; 
Medjezikovno posredovanje in kultura 1: poljski jezik; 
Medjezikovno posredovanje in kultura 2: poljski jezik; 
Medjezikovno posredovanje in kultura 3: poljski jezik 

Lektoraty dla polonistów na I stopniu (A0–B1) - sześć 
semestrów i II stopniu, w tym na studiach 
środkowoeuropejskich (B2–C1/C2) - trzy semestry 
Semestr zimowy i letni – na każdym roku po 30 godzin w 
semestrze, a na studiach środkowoeuropejskich dodatkowo o 
15 godzin więcej; łącznie: 240 godzin 

2. Lektoraty dla niepolonistów na I i II stopniu (A2–B1) 
Semestr zimowy – łącznie 30 godzin 

3. Ćwiczenia językoznawcze – w zależności od roku 
studiów są to zajęcia prowadzone od poziomu A2 do 
C1/C2. 

Fonetyka i fonologia języka polskiego (semestr zimowy, 30 
godzin) - studia licencjackie 
Morfologia języka polskiego 1–2 (semestry zimowy i letni, 
łącznie 60 godzin) - studia licencjackie 
Składnia i stylistyka języka polskiego (semestr letni, łącznie 30 
godzin) - studia licencjackie 
Stylistyka języka polskiego (semestr zimowy, łącznie 30 
godzin) - studia magisterskie 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

Zależnie od zgłoszeń studentów. Łącznie w roku akademickim 
(2021/2022) lektor z NAWA prowadził po 9 godzin 
lekcyjnych tygodniowo w każdym semestrze. 

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

Razem 30 osoby. Por. punkt 5 formularza: Nazwa kierunków 
studiów / programów, w ramach których prowadzone są 
zajęcia z języka polskiego oraz liczba studentów 
uczestniczących w lektoracie (z jakich kierunków studiów). 

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

 10-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Ukończenie polonistyki (studia magisterskie) na uniwersytecie 
w Polsce, 
ukończenie studiów podyplomowych z nauczania języka 
polskiego jako obcego, 
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mile widziane ukończenie studiów doktoranckich – posiadanie 
dyplomu doktora nauk humanistycznych w zakresie 
językoznawstwa.. 

 Wymagane kompetencje Doświadczenie w pracy lektorskiej (w Polsce i/lub zagranicą) 
oraz w pracy na uczelni wyższej, 
umiejętności organizacyjne, doświadczenie w organizowaniu 
wydarzeń kulturalnych, 
wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne. 

 Organizacja pracy Zajęcia odbywają się w dni robocze w różnych godzinach 
(również późnowieczornych) przez oba semestry, konieczne 
jest wywiązanie się z obowiązków 
zaliczeniowo-egzaminacyjnych w czasie trzech sesji 
egzaminacyjnych (zimowej, letniej i jesiennej). 

 Znajomości języków obcych Mile widziana jest znajomość języka angielskiego lub 
słoweńskiego (nie jest to jednak warunek konieczny). 

 Inne (proszę opisać jakie) / 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę (pełny etat). 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  Umowa zawierana jest na cały rok akademicki (01.10. – 
30.09.) 

 Wynagrodzenie Wynagrodzenie lektora jest porównywalne z 
wynagrodzeniem innych pracowników naukowo-
dydaktycznych na uczelni i zależy od posiadanego i 
honorowanego w Słowenii tytułu naukowego (dyplom 
doktorski musi posiadać pieczęć apostille – na tej podstawie 
lektor stara się o uznanie dokumentu przez słoweńskie 
ministerstwo edukacji) oraz stażu pracy. 

 Ubezpieczenie  Umowa o pracę gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne. 

 Składki emerytalne Umowa o pracę gwarantuje odprowadzanie składek 
emerytalnych. 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Uczelnia zapewnia lektorom zagranicznym lokum. W 
przypadku lektora polskiego uniwersytet pokrywa opłatę za 
dwupokojowe mieszkanie w hotelu asystenckim (32m2). 
Ponadto – jak każdemu etatowemu pracownikowi – refunduje 
drugie śniadanie (wartość stała – ok. 5,00 euro) w dniach 
wykonywania pracy na uczelni oraz pokrywa koszt biletu 
miesięcznego (transport miejski) lub ilości kilometrów 
(transport prywatny), jeśli odległość miejsca pracy od miejsca 
zamieszkania wynosi powyżej 2 km. 

16. Uwagi i sugestie Optymalny czas na załatwienie wszelkich formalności dla 
nowego lektora wynosi od 3 miesięcy do pół roku i 
uzależniony jest od procedur uczelni. 
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51.  Stany Zjednoczone, Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill 
 

   

1. Dane uczelni The University of North Carolina at Chapel Hill 
 
https://www.unc.edu/ 
 
301 Pittsboro St CB #5145 
1207 Fedex Global Education Ctr 
27599-5145 Chapel Hill 
United States of America 
 

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

Department of Germanic and Slavic Languages and 
Literatures 

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

Polish language courses are open to all UNC students . 
Majority of students learning Polish are completing their 
degrees in other departments, often B.A. in Central European 
Studies, B.A. in Slavic Languages & Literatures, Minor in Slavic 
& East European Languages & Cultures, B.A and M.A. in 
Global Studies, Ph.D. in History, Ph.D. in Political Science, B.A. 
in European Studies, M.A. in Transatlantic Studies, 10-15 

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

Studia I stopnia | first-cycle studies 
Studia II stopnia | second-cycle studies 
Studia doktoranckie | PHD studies 
Inne | other 
informal studies 

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

Language courses are graded. They are mandatory for 
students completing certain degrees but voluntary for 
students receiving degrees in other fields of study (the 
majority of Polish language students fall in the latter 
category). Undergraduate students may select Polish to 
complete the three semesters of the University’s language 
requirement, while graduate students receive scholarship for 
the study of Polish specifically. 

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

This varies from student to student. B.A. students are enrolled 
in 4-year programs, M.A. students in 2-year programs, and 
Ph.D. students in 5-6-year programs. Four semesters total of 
Polish-language instruction are currently offered. The NAWA 
support allows us to expand these offerings to include small-
group and individual studies at the advanced level. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

August 15, 2023 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

May 14, 2024 

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

Elementary Polish (Fall and Spring Semesters) 
Elementary Polish 1 (Fall Semester): Proficiency-based 
instruction at the elementary level that develops the four 
language skills (speaking, listening, reading, writing). In 
addition to mastering basic vocabulary and grammar, students 
will communicate in Polish about everyday topics. 
Elementary Polish 2 (Spring Semester): Continuation of the 
proficiency-based instruction in PLSH 401. Course 
emphasizes speaking, listening, reading, writing in a cultural 
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context. Students enhance their basic vocabulary and 
grammar and will regularly communicate in Polish about 
everyday topics. 
 
Intermediate Polish (Fall and Spring Semesters) 
Intermediate Polish 1 (Fall Semester): Continuation of the 
proficiency-based instruction begun in elementary Polish. 
Intermediate Polish 2 (Spring Semester): Continuation of the 
proficiency-based instruction begun in elementary Polish, 
continued. 
 
Informal Instruction 
Independent Studies with M.A. and Ph.D. students and small-
group classes with advanced-level Polish learners as needed. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

3 contact hours weekly per course and an additional 6 hours 
weekly of preparatory work (total of 18 hours per week for 
the primary course load). Additional work hours would involve 
office hours with students (2 hours/week) and independent 
studies as needed (2-10 hours/week) and occasional meetings 
(about 2 hours per month). 

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

Fall 2022 – 15 students; Spring 2022 - 10 students 

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

 10-25 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  M.A. (Ph.D preferred) in Polish philology or linguistics or M.Ed. 
in second language acquisition 

 Wymagane kompetencje Experience teaching Polish to international students. 

 Organizacja pracy The Polish language teacher will be free to design the course 
material and syllabi and work independently. Curriculum 
support will be offered by Dr. Eliza Rose (Assistant Professor 
in Central European Studies) as needed. The teacher will be 
expected to attend monthly faculty meetings and occasional 
additional meetings with colleagues. 

 Znajomości języków obcych Native-speaker fluency in Polish professional fluency in 
English. 

 Inne (proszę opisać jakie) n/a 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Short-term visiting lecturer 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  August 1, 2023 – May 30, 2024 

 Wynagrodzenie The monthly stipend issued by NAWA needs to meet the 
minimum income requirements for the lecturer to obtain J1 
Exchange Visitor visa. Those minimums are currently set at 
$2,000 per month, although due to current costs of living, we 
recommend a monthly stipend of at least $3,000. UNC is 
unable to offer any additional wages at this time. 

 Ubezpieczenie  UNC will provide the lecturer with an international health 
insurance plan that meets the requirements for the J1 
Exchange Visitor Program.. 

 Składki emerytalne none 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Professional development stipend of up to $1,000 that can be 
applied toward professional development (i.e. certifications, 
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conferences in the U.S.). In addition, the lecturer will be 
provided with a small budget to host cultural events on 
campus (language tables, film screenings, book clubs, etc.). The 
lecturer will also be provided office space and a work 
computer, on-campus and electronic access to UNC’s library 
resources (including our vast Slavic and East European 
Collections), and a UNC e-mail account and UNC OneCard 
(University ID Card). 

16. Uwagi i sugestie - 
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52. Stany Zjednoczone, Uniwersytet Browna 
 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do naboru 
w roku akademickim 2022/2023 

1. Dane uczelni Brown University 
 
 

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

Department of Slavic Studies 

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

Kursy polskiego cieszą się największym zainteresowaniem 
wśród studentów wydziału slawistyki, historii, judaistyki czy 
lingwistyki. Studenci na Brown sami jednak budują swój 
program nauczania, wobec czego na język polski często 
zapisują się osoby z innych wydziałów (inżynieria, urbanistyka, 
informatyka etc.).  
 
Liczba studentów zainteresowanych językiem polskim waha 
się między 5 a 15. 

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

• Studia I stopnia (undergraduate studies) 
• Studia II stopnia (graduate studies) 

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

Nieobowiązkowy 

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

Cztery lata 
Długość kursu języka polskiego zależy od zainteresowania 
studentów 

7. Struktura roku akademickiego • semestry (semesters) 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

Pierwszy tydzień września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

Pierwszy lub drugi tydzień maja 

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

Lektor jest zobowiązany do prowadzenia trzech lub czterech 
kursów w roku akademickim związanych z językiem i kulturą 
Polski.  
 
Oferowane zajęcia z języka polskiego powinny być 
prowadzone na różnych poziomach (od początkującego po 
„Polish for Heritage Speakers”) w zależności od 
zapotrzebowania w danym roku.  
 
Lektor powinien również prowadzić zajęcia z polskiej 
literatury, kina lub szeroko pojętej kultury, według własnych 
preferencji i ekspertyzy. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

Kursy językowe: cztery razy w tygodniu po godzinie 
„Content courses” (film, literatura, etc.): trzy godziny w 
tygodniu 
 
Semestr trwa zwykle 12 lub 13 tygodni 
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12. Realna liczba studentów 
studiujących język polski (stan 
aktualny) – jeśli jest już prowadzony 
lektorat / zajęcia 

Udało zwerbować się 13 studentów na poziomie 
początkującym i 7 studentów na zajęcia z filmu polskiego na 
semestr wiosenny 2022. 

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

Liczba zainteresowanych na pewno będzie się mocno wahać z 
roku na rok. Teraz mamy na języku aż 13 osób – jest to bardzo 
wysoka liczba spowodowana tym, że język polski pojawił się w 
programie Brown po kilku latach przerwy.  
W roku akademickim 2022/23 będzie ich na pewno mniej, ale 
nie powinniśmy mieć mniej niż 4-5 studentów.   

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  MA or PhD degree or equivalent in Slavic Studies, Polish 
Linguistics/Philology or a closely related field 

 Wymagane kompetencje Native or near-native proficiency in Polish and English; 
College-level language teaching experience; Familiarity with 
current language pedagogy and the ACTFL guidelines. 

 Organizacja pracy  

 Znajomości języków obcych English (near nartive), Polish (native or near native) 
Additional Slavic or other language spoken in East Central 
Europe Language (e.g., Hungarian or Romanian) would be a 
great plus 

 Inne (proszę opisać jakie)  

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy  

 Okres na jaki zawierana jest umowa  9 lub 12 miesięcy 

 Wynagrodzenie $36,000 (Kosciuszko Foundation + NAWA) 
$18,000 Brown University 

 Ubezpieczenie  n/a 

 Składki emerytalne n/a 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

 

16. Uwagi i sugestie  
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53.   Tajlandia, Uniwersytet Srinakharinwirot 
 

   

1. Dane uczelni Srinakharinwirot University 
 
https://www.enghu.swu.ac.th/  
 
Sukhumvit 114 
10110 Bangkok 
Thailand 
 

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

Faculty of Humanities 

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

Bacherlor's Degree in Language for Communication,1,  
 
 
Bacherlor's Degree in Language for Careers, 2 

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) 

Optional, scored 

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

From 1 semester to 8 semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

August of each year 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

May of each year 

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

Polish for Communication I 
For the start, the instructor will teach 15-35 undergraduate 
students per section (approximately 4 sections) for 1 
semester. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

16 hours per week 

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

0 because we have never offered Polish language course 

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

15-130 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master's degree 

https://www.enghu.swu.ac.th/
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 Wymagane kompetencje Native speakers of Polish / Teaching Polish as a second or 
foreign language 

 Organizacja pracy Internationally - oriented Faculty 

 Znajomości języków obcych English, French, German, Chinese, Japanese, Korean, Bahasa 
Indonesian, Khmer, and Vietnamese 

 Inne (proszę opisać jakie) We have faculty members whose foreign languages are 
excellent. These include English, French, German, Chinese, 
Japanese, Korean, Bahasa Indonesian, Khmer, and 
Vietnamese. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Yearly contract 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  Based on the academic year operation 

 Wynagrodzenie Negotiable 

 Ubezpieczenie  Provided by the university 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Funded by the Faculty of Humanities 

16. Uwagi i sugestie We have a very strong interest in providing Polish language 
and culture courses at our Faculty. We really hope we would 
be given a privilege to offer some language /culture course in 
Polish with your provided Polish instructors. Thank you and 
we are looking forward to hearing from you soon. 
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54. Tajwan, Narodowy Uniwersytet Chengchi (NCCU) 
 

   

1. Dane uczelni National Chengchi University (NCCU, Taiwan) 
 
https://www.nccu.edu.tw/app/home.php 
 
Sec.2,ZhiNan Rd., Wenshan District, NO.64 
11605 Taipei 
Taiwan 
 

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

Department of Slavic Languages & Literatures 

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

Polish conversation I, 7-20 students, 
Polish conversation II, 7-20 students, 
Polish Language III, 7-20 students, 
Introduction to Poland (taught in English or Mandarin), 7-30 
students, 
Polish reading training I, 7-20 students,  

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) 

Optional, scored. 

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

Polish conversation I (3hrs/week for 1 academic year). 
Polish conversation II (3hrs/week for 1 academic year).  
Polish Language III (3hrs/week for 1 academic year). 
Introduction to Poland (2hrs/week for 1 semester).  
Polish reading training I (2hrs/week for 1 semester). 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1st August 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

31st July 

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

Polish conversation I, 3hrs/week for 1 academic year, 
 
Polish conversation II, 3hrs/week for 1 academic year, 
 
Polish Language III, 3hrs/week for 1 academic year, 
 
Introduction to Poland, 2hrs/week for 1 semester, 
 
Polish reading training I, 2hrs/week for 1 semester 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

10-11hrs/week 

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

Polish conversation I, 3 students.  
Polish conversation II, 2 students.  
Polish Language I, 9 students.  
Polish Language II, 2 students.  
Polish Language III, 3 students. 
Introduction to Poland, 12 students. 

13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 

 7-25 
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języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Applicants should meet either of the qualifications: 1. PhD, 2. 
Master degree with profound experience in Polish language 
teaching. 

 Wymagane kompetencje Experience of Polish language teaching, stable personality, 
good communication skills. 

 Organizacja pracy Conducts Polish language courese.  
Engages in other activities organized by NCCU, including 
reaserch, seminars, workshops, developing the curriculum and 
teaching materials, etc. 

 Znajomości języków obcych English, Mandarin, Russian. (At least one) 

 Inne (proszę opisać jakie) Cooperates with other Polish language teachers. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy A year contract 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  From 1st August to next 31st July 

 Wynagrodzenie From 2,490 USD (Ph. D.) 
From 2,016 USD (Master degree) 

 Ubezpieczenie  Labor insurance, Medical insurance. 

 Składki emerytalne N/A 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Working permit, office room, accommodation(burden the 
teacher) 

16. Uwagi i sugestie  
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55.  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 będzie potrzeba, być 
może więcej) 

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 
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14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Filologia Polska, tytul doktora 

 Wymagane kompetencje umiejętność nauczania i doświadczenie 

 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. 
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56.  Ukraina, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku 
 

   

1. Dane uczelni Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla 
Stefanyka 
 
pnu.edu.ua 
 
Szewczenki 57 
76000 Iwano-Frankiwsk 
Ukraina 
 

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

Katedra Języków Słowiańskich, Wydział Filologii 

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

Polonistyka, specjalizacje: nauczycielska (l i II stopień),55, 
Polonistyka, specjalizacje: tłumaczeniowa, filologiczna 
(literaturoznawczo-językoznawczo),44, 
Lingwistyka stosowana (polsko-angielska),37, 
Stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, ukrainistyka,120,  

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) 

obowiązkowy, punktowany, ECTS 

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

Polonistyczne studia I stopnia - 4 lata/ 8 semestrów,  
studia II stopnia - 3 semestry/ 3 semestry  
pozostałe kierunki - 1 semestr. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1 września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30 czerwca 

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

1.Stylistyka języka polskiego z elementami kultury (1 grupa)  
60 godzin (24 godzin wykładów, 36 godzin ćwiczeń), VII 
semestr studiów polonistycznych I stopnia, elementy 
stylistyki, praktycznej stylistyki oraz kultury języka polskiego, 
egzamin., 
 
2.Stylistyka języka polskiego (1 grupa)  
30 godzin (12 godzin wykładów, 18 godzin ćwiczeń), VII 
semestr studiów polonistycznych I stopnia, elementy 
stylistyki, praktycznej stylistyki oraz kultury języka polskiego, 
egzamin, 
 
3.Translatoryka (2 grupy)  
Grupa 1 VII semestr studiów polonistycznych I stopnia, 
specjalizacja nauczycielska i filologiczna, 30 godzin (dwie 
grupy), egzamin  
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Grupa 1 semestr VIII studiów polonistycznych I stopnia, 
semestr II studiów polonistycznych II stopnia, 30 godzin, 
zaliczenie na ocenę, 
 
4.Język polski do celów akademickich (2 grupy) - II semestr 
studiów polonistycznych II stopnia, 60 godzin zajęć 
dydaktycznych egzamin, 
 
5.Konwersatorium (2 grupy) - III semestr studiów 
polonistycznych, 60 godzin zaliczenie, 
 
6.Ćwiczenia z ortografii (2 grupy)  
Zgodny z programem nauczania.  
ćwiczenia, 30 godz., III semestr studiów polonistycznych I 
stopnia, zaliczenie na ocenę, 
 
7.Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (2 grupy)  
Zgodny z programem nauczania.  
30 godzin (12 godzin wykładów, 18 godzin ćwiczeń), I semestr 
studiów polonistycznych II stopnia na studiach dziennych i 
zaocznych (dwie grupy), egzamin, 
 
8.Metodyka nauczania na wyższych uczelniach (2 grupy) 
Zgodny z programem nauczania.  
VI semestr studiów polonistycznych I stopnia, 60 godzin (24 
godziny wykładów, 36 godzin ćwiczeń), egzamin 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

18 godz. (600 godz. / rocznie) 

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

256 

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

 150-300 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  wyższe 

 Wymagane kompetencje Filologia polska, specjalizacja glottodydaktyczna, 
doświadczenie w pracy na uczelni wyższej, doświadczenie w 
nauczaniu języka polskiego jako obcego, umiejętność 
wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu, 
prowadzenia zajęć w trybie blended-learning, umiejętność 
tworzenia programów nauczania, sylabusów i przygotowania 
egzaminów.  
 
Mile widziane: znajomość języka ukraińskiego i doświadczenie 
w pracy ze studentami ukraińskojęzycznymi, doświadczenie w 
pozyskiwaniu i realizacji grantów edukacyjno-naukowych, 
znajomość programów naukowych i edukacyjnych w obszarze 
współpracy polsko-ukraińskiej 

 Organizacja pracy Zajęcia dydaktyczne od poniedziałku do piątku w okresie roku 
akademickiego, od września do czerwca, prowadzenie zajęć 
stacjonarnych oraz nauczania w systemie blended-learning na 
platformie uniwersytetu 

 Znajomości języków obcych Język ukraiński, język angielski. 

 Inne (proszę opisać jakie) Wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole. 
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15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  od kolejnego roku na 2 lata 

 Wynagrodzenie 6600 UAH 

 Ubezpieczenie  Zgodnie z prawem ukraińskim na Ukrainie jest medycyna 
bezpłatna tylko dla obywateli ukraińskich, warunkiem 
legalnego pobytu zatrudnionego cudzoziemca jest posiadanie 
ubezpieczenia, kosztów ubezpieczenia nie pokrywa 
uniwersytet. 

 Składki emerytalne Odprowadzane są od pensji ukraińskiej opłacane na Ukrainie. 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Uniwersytet oferuje zakwaterowanie w akademiku, pokój z 
łazienką, kuchnia wspólna, obciąża lektora rachunkami za 
prąd, telefon/ domofon Uniwersytet nie pokrywa kosztów 
wynajmu mieszkania. 

16. Uwagi i sugestie  
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57.  Ukraina, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Politechnika Kijowska im. 
Igora Sikorskiego” 

 

   

1. Dane uczelni Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy 
„Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” 
 
www.kpi.ua 
 
prospekt Pobiedy 37 
03056 Kijów 
Ukraina 
 

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

Wydział Lingwistyki, Centrum Ukraińsko-Polskie Politechniki 
Kijowskiej, Instytut Monitorowania Jakości Kształcenia 

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

Kierunek: „Translatoryka” (zajęcia fakultatywne),35, 
 
Kurs adaptacyjny dla studentów uczestniczących w 
programach podwójnego dyplomu z polskimi uczelniami, 25,  
 
Lektorat języka polskiego w ramach kursu podwyższenia 
kwalifikacji pracowników Biblioteki Naukowej Politechniki 
Kijowskiej,25 

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

Studia I stopnia | first-cycle studies 
Inne|other 
Kurs adaptacyjny dla studentów uczestniczących w 
programach podwójnego dyplomu z polskimi uczelniami; 
Kursu podwyższenia kwalifikacji pracowników Biblioteki 
Naukowej Politechniki Kijowskiej 

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

Kierunek: „Translatoryka” – zajęcia fakultatywne 
(nieobowiązkowe, niepunktowane); 
Studia podyplomowe, drugi kierunek studiów – przedmiot do 
wyboru, niepunktowany 
Kurs adaptacyjny dla studentów uczestniczących w 
programach podwójnego dyplomu z polskimi uczelniami – 
przedmiot obowiązkowy; 
Kurs podwyższenia kwalifikacji pracowników Biblioteki 
Naukowej Politechniki Kijowskiej – przedmiot do wyboru, 
niepunktowany 

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

Kierunek: „Translatoryka” – 8 semestrów (studia licencjackie) 
+ 2 semestry (studia magisterskie), długość kursu języka 
polskiego: 6 semestrów; 
 
Kurs adaptacyjny dla studentów uczestniczących w 
programach podwójnego dyplomu z polskimi uczelniami –  2 
semestry, długość kursu języka polskiego: 2 semestry 
 
Kurs podwyższenia kwalifikacji pracowników Biblioteki 
Naukowej Politechniki Kijowskiej - 2 semestry, długość kursu 
języka polskiego: 2 semestry 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1 września 
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9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30 czerwca 

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

Zajęcia fakultatywne z języka polskiego dla studentów 
Wydziału Lingwistyki (1-3 rok)  
Zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego, zaczynają się na 1 
roku studiów, czas trwania – 6 semestrów (4 godziny 
tygodniowo). 
 
Praktyczny kurs języka polskiego dla studentów 
uczestniczących w programach podwójnego dyplomu z 
polskimi uczelniami (4 rok) 
Zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego w ramach 
programu podwójnego dyplomu z polskimi uczelniami, są 
prowadzone na 4 roku studiów, przewidywany czas trwania 
zajęć – 2 semestry (4 godziny tygodniowo). 
 
Kurs technicznego języka polskiego dla studentów studentów 
uczestniczących w programach podwójnego dyplomu z 
polskimi uczelniami (4 rok) 
Zajęcia z technicznego języka polskiego w ramach programu 
podwójnego dyplomu z polskimi uczelniami, są prowadzone na 
4 roku studiów, przewidywany czas trwania zajęć – 2 
semestry (2 godziny tygodniowo). 
 
Praktyczny kurs języka polskiego dla słuchaczy kursu 
podwyższenia kwalifikacji pracowników Biblioteki Naukowej 
Politechniki Kijowskiej 
Zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego – przedmiot do 
wyboru dla słuchaczy kursu podwyższenia kwalifikacji 
pracowników Biblioteki Naukowej Politechniki Kijowskiej. 
 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

Około 600 godzin zajęć w ciągu całego roku akademickiego 

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

60 słuchaczy 

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

 60-100 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Wykształcenie wyższe (neofilologia), ukończone studia 
magisterskie 

 Wymagane kompetencje Przygotowanie pedagogiczne, znajomość metodyki nauczania 
języka polskiego jako obcego, doświadczenie – co najmniej 5 
lat 

 Organizacja pracy Umiejętność organizacji procesu dydaktycznego i 
sporządzania planów zajęć z języka polskiego 

 Znajomości języków obcych Biegła znajomość języka ukraińskiego, wskazana znajomość 
języka rosyjskiego, mile widziana znajomość języka 
angielskiego 

 Inne (proszę opisać jakie) Brak 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Kontrakt z pracownikiem naukowo-pedagogicznym 
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 Okres na jaki zawierana jest umowa  Jeden rok (zgodnie z terminem ważności zezwolenia na pobyt 
tymczasowy na Ukrainie) 

 Wynagrodzenie W zależności od liczby godzin przeprowadzonych zajęć, 
średnio 8000 UAH (około 250 $) 

 Ubezpieczenie  Nie jest zapewniane 

 Składki emerytalne Uczelnia opłaca składki do Funduszu Emerytalnego Ukrainy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Zakwaterowanie w 1-pokojowym mieszkaniu w domu 
akademickim Politechniki Kijowskiej. Lektor płaci za 
mieszkanie na preferencyjnych warunkach 

16. Uwagi i sugestie - 
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58.  Ukraina, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia W.Hnatiuka 
 

   

1. Dane uczelni Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny 
imienia W.Hnatiuka 
 
http://tnpu.edu.ua/ 
 
Krywonosa 2 
46027 Tarnopol 
Ukraina 
 

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

Wydział Filologii i Dziennikarstwa 

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

Filologia polska I rok,16, 
Filologia polska II rok,12, 
Filologia polska III rok,10, 
Filologia polska IV rok,3, 
Filologia polska (Studia magiterskie)I rok,4, 
Filologia ukraińska II rok,40, 
Dziennikarstwo I rok,19, 
Filologia ukraińsko-polska III,6. 

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

Studia I stopnia | first-cycle studies 
Jednolite studia magisterskie | uniform master's studie 

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

Na filologii polskiej i ukraińsko-polskiej: obowiązkowy, 
kończący się zaliczeniem lub egzaminem (w zależności od 
semestru)  
Na filologii ukraińskiej: obowiązkowy, kończący się 
zaliczeniem  
Na dziennikarstwie: obowiązkowy, kończący się zaliczeniem 

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

Na filologii polskiej:  
Czas trwania studiów: 4 lata  
Długość kursu języka polskiego: 8 semestrów  
 
Na filologii ukraińskiej:  
Czas trwania studiów: 4 lata  
Długość kursu języka polskiego: 2 semestry  
 
Na dziennikarstwie:  
Czas trwania studiów: 4 lata  
Długość kursu języka polskiego: 1 semestr 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1.09.2022 (w bieżącym roku akademickim) 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

koniec czerwca 2023 (w bieżącym roku akademickim) 

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

Praktyczny kurs języka polskiego  
Współczesny język polski od zera dla studentów filologii 
polskiej oraz filologii ukraińsko-polskiej, przyszłych nauczycieli 
języka i literatury polskiej. Kurs się zaczyna od pierwszego 
semestru i trwa do ostatniego semestru studiów (łącznie 8 
semestrów). Każdy semestr zawiera różną liczbę godzin (od 
60 do 90). Kurs przewiduje 2 zajęcia (4 godziny akademickie) 
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tygodniowo, o trwałości 80 min każde. Kończy się zaliczeniem 
(I, IV, VI semestr) lub egzaminem (II, III, V, VII, VIII semestr). 
 
Historia języka polskiego  
Kurs dla studentów filologii polskiej. II semestr. Kończy się 
egzaminem. Przewiduje 46 godzin (12 wykładów i 11 zajęć 
praktycznych). 2 zajęcia na tydzień, 
 
Fonetyka języka polskiego. Kurs dla studentów filologii 
polskiej. II semestr. Kończy się egzaminem. Przewiduje 60 
godzin (15 wykładów i 15 zajęć praktycznych). 2 zajęcia na 
tydzień, 
 
Morfologia języka polskiego - Kurs dla studentów filologii 
polskiej oraz filologii ukraińsko-polskiej. V semestr. Kończy się 
egzaminem. Przewiduje 60 godzin (15 wykładów i 15 zajęć 
praktycznych). 2 zajęcia na tydzień, 
 
Składnia języka polskiego - Kurs dla studentów filologii 
polskiej. VI semestr. Kończy się egzaminem. Przewiduje 46 
godzin (12 wykładów i 11 zajęć praktycznych). 2 zajęcia na 
tydzień 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

W zależności od wybranych przez lektora kursów 

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

51 

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

 20-80 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Wyższe polonistyczne 

 Wymagane kompetencje Prowadzenie kursów praktycznych i teoretycznych, w tym 
online 

 Organizacja pracy Prowadzenie zajęć w zakresie wybranych przez lektora 
kursów spośród wyżej wymienionych, w tym zdalnie 

 Znajomości języków obcych Mile widziana znajomość języka ukraińskiego 

 Inne (proszę opisać jakie) Nawyki pracy zdalnej 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę na czas określony 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  Jeden rok z możliwością przedłużenia 

 Wynagrodzenie W odpowiedniości do skali taryfowej uczelni wynagrodzenie 
wynosi:  
Profesor zwyczajny 208 hrywien za godzinę  
Doktor habilitowany 164 hrywny za godzinę  
Docent lub doktor 126 hrywien za godzinę  
Lektor nie posiadający tytułu naukowego 101 hrywien za 
godzinę 

 Ubezpieczenie  Nie zapewniamy, ponieważ lektor, jak każdy obcokrajowiec 
wkraczający na terytorium Ukrainy, powinien mieć 
ubezpieczenie. 

 Składki emerytalne Nie są przewidziane, ponieważ lektor nie jest obywatelem 
Ukrainy oraz będzie zatrudniony czasowo. 
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 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Zakwaterowanie dla lektora w polepszonym pokoju dla gości 
w domu studenta 

16. Uwagi i sugestie - 
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59. Ukraina, Uniwersytet Narodowy im. B. Chmielnickiego w Czerkasach 
 

   

1. Dane uczelni Narodowy Uniwersytet imienia Bohdana 
Chmielnickiego w Czerkasach 
 
https://cdu.edu.ua/ 
 
bulw. Szewczenka 81 
18031 Czerkasy 
Ukraina 
 

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

Centrum Polonijne Narodowego Uniwersytetu imienia 
Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach 

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

1. Filologia, specjalizacja: Przekład (rosyjski, polski),9 osób 
2. Filologia, specjalizacja: Język i literatura (rosyjski, 

angielski), 2 osoby, 
3. Średnia oświata, specjalizacja: Język i literatura (rosyjski, 

angielski), 6 osób, 
4. Praca socjalna, specjalizacje: Pedagogika socjalna, Praca 

socjalna, 10 osób, 
5. Filologia, specjalizacja: filologia niemiecka, 12 osób 
6. Stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna, studia 

regionalne, 24 osoby. 

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) 

Kierunek: Filologia, specjalizacja: Przekład (rosyjski, polski) – 
obowiązkowy, punktowany; 
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Język i literatura (rosyjski, 
angielski) – obowiązkowy, punktowany; 
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: filologia niemiecka – 
obowiązkowy (jako trzeci język), punktowany; 
- Kierunek: Średnia oświata, specjalizacja: Język i literatura 
(rosyjski, angielski) – obowiązkowy, punktowany; 
- Kierunek: Praca socjalna, specjalizacje: Pedagogika socjalna, 
praca socjalna – obowiązkowy, punktowany; 
- Kierunek: Stosunki międzynarodowe, komunikacja 
społeczna, studia regionalne – obowiązkowy, punktowany. 

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

- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Przekład (rosyjski, polski) – 
studia I stopnia -7 semestrów; 
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Przekład (rosyjski, polski) – 
studia II stopnia 3 semestry; 
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Filologia niemiecka – studia 
I stopnia, 2 semestry 
Kierunek: Pedagogika socjalna – studia I stopnia – 2 semestry; 
- Kierunek: Stosunki międzynarodowe, komunikacja 
społeczna, studia regionalne – studia I stopnia – 4 semestry. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1 września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

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

Praktyczny kurs języka polskiego,I i II semestr (od 1 września), 
 
Lingwokrajoznawstwo (języka polskiego),II semestr (od 15 
lutego), 
 
Język polski ze specjalizacją zawodową.,I, II semestr (od 1 
września), 
 
Trzeci język (polski),I i II semestr 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

456 godzin 

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

63 studentów 

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

 30-63 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  wyższe, ponadwyższe 

 Wymagane kompetencje dobre przygotowanie metodyczne w zakresie wiedzy o języku, 
wiedza o kulturze i historii Polski. 

 Organizacja pracy - 

 Znajomości języków obcych ukraińskiego, rosyjskiego (fakultatywnie) 

 Inne (proszę opisać jakie) komunikatywność, aktywność, zdolności organizacyjne, 
odpowiedzialność 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 rok 

 Wynagrodzenie Tak 

 Ubezpieczenie  na koszt własny 

 Składki emerytalne Tak 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

na koszt własny 

16. Uwagi i sugestie - 
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60.   Ukraina, Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim 
 

   

1. Dane uczelni Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Ohijenki w 
Kamieńcu Podolskim 
 
www.kpnu.edu.ua 
 
Ohijenki 61 
32300 Kamieniec Podolski 
Ukraina 
 

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

Wydział filologii obcej 

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

Polonistyka,45, 
Turystyka,17. 

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) 

Polonistyka 
Kursy obowiązkowe, punktowane: 
- Praktyczny język polski 
- Historia języka polskiego 
- Gramatyka opisowa 
- Leksykologia i stylistyka języka polskiego 
- Fonetyka języka polskiego 
- Metodyka nauczania języka polskiego 
 
Turystyka 
Obowiązkowy, punktowany 
- Drugi język obcy 

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

Studia trwają 4 lata (licencjat) 
Polonistyka - 4 lata (8 semestrów) 
 
Turystyka 4 lata (licencjat) 
- Drugi język obcy – 3,  4 oraz 7, 8 semestr nauki 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

01 września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30 czerwca 

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

Praktyczny język polski, 
ćwiczenia dla studentów kierunku Polonistyka  
 
Gramatyka opisowa 
wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku Polonistyka 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

18 

12. Realna liczba studentów 
studiujących język polski (stan 

62 



 

144 
 

aktualny) – jeśli jest już prowadzony 
lektorat / zajęcia 

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

 50-70 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Wyższe, doktor nauk humanistycznych 

 Wymagane kompetencje - komunikatywność i wysoki poziom kompetencji 
interpersonalnych  
- chęć do ciągłego poszerzania kwalifikacji  
- kreatywność  
- asertywność  
- przyjazne nastawienie do studentów i wykonywanego 
zawodu. 

 Organizacja pracy Lektor zajmuje się organizacją i przygotowywaniem planów 
ćwiczeń czy wykładów oraz nadzorem nad efektywnością 
dydaktyczną procesu nauczania. 

 Znajomości języków obcych niekoniecznie 

 Inne (proszę opisać jakie) Mile widziane jest posiadanie dokumentów ułatwiających 
procedurę zatrudnienia - ukraiński numer identyfikacji 
podatkowej, konto w jednym z ukraińskich banków etc. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 rok akademicki (01 września – 31 czerwca) 

 Wynagrodzenie Tak 

 Ubezpieczenie  Nie 

 Składki emerytalne Tak 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Odpłatne zakwaterowanie w akademiku 

16. Uwagi i sugestie - 
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61. Ukraina, Państwowy Uniwersytet  "Politechnika Odeska" 
 

   

1. Dane uczelni Państwowy Uniwersytet ""Politechnika Odeska"" 
 
https://op.edu.ua/ 
 
Prospekt Szewczenki 1 
65044 Odessa 
Ukraina 
 

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

Ukraińsko-Polski Instytut Edukacyjno-Naukowy, Katedra 
Języka Polskiego Specjalistycznego 

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

Nauki humanistyczne,13, 
Zarządzanie,17, 
Elektromechanika,30, 
Chemia,20, 
Nauki komputerowe,100, 
Energetyka,30,  

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) 

Obowiązkowy, punktowany: 6 kredytów rocznie. 

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

Studia I stopnia (licencjat, 4 lata) – 8 semestrów.  
Studia II stopnia (studia magisterskie ) – 1 semestr. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

29.08.2022; 01.09.2023 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30.06.2023; 30.06.2024 

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

Język polski jako obcy 
Poziom progowy: czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie (2 
semestry). 
Kształcenie odpowiednich umiejętności komunikacyjnych w 
różnych sytuacjach (2 semestry). 
Poziom zaawansowany: układanie tekstów pisemnych i 
ustnych (2 semestry). 
Dla studiów magisterskich: listy i pisma użytkowe (1 semestr). 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

6 zajęć  

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

210 

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

 180-210 
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14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Studia polonistyczne, magister / PHD 

 Wymagane kompetencje Znajomość konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod  
nauki języka polskiego jako obcego, umiejętność kierowania 
rozwojem językowym studentów,  przyjazne i profesjonalne 
nastawienie do uczniów. 

 Organizacja pracy Wytrwałość i konsekwencja 

 Znajomości języków obcych Angielski 

 Inne (proszę opisać jakie) życzliwość wobec studentów, orientacja na cel 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Kontrakt (§2, p.4) 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1.09.2022 – 30.06.2023 
1.09.2023 – 30.06.2024 

 Wynagrodzenie Wolontariat 

 Ubezpieczenie  Uniwersytet nie zapewnia ubezpieczenia. 

 Składki emerytalne Uniwersytet nie gwarantuje składek emerytalnych. 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

W warunkach stanu wojennego praca zdalna 

16. Uwagi i sugestie W związku ze stanem wojennym niektóre  warunki mogą ulec 
zmianie (np. data rozpoczęcia i zakończenia roku 
akademickiego). 



 

147 
 

62. Ukraina, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Karazina w Charkowie 
   

1. Dane uczelni Charkowski Uniwersytet Narodowy imienia 
W.N.Karazina 
 
www.univer.kharkov.ua 
 
majdan Swobody 4 
61022 
Charków, Ukraina 
 

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

Wydział Filologiczny 

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

Języki i literatury słowiańskie (w tym tłumaczenie), pierwszy - 
polski, 40 osób  

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 

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

Osiem semestrów 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1.09 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30.06 

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

Język polski 
Współczesny język polski (fonetyka, gramatyka opisowa, 
leksykologia), zajęcia zaczynają się we wrześniu i trwają 2 
semestry.  
 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

10 godzin 

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

35 osób 

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

10 - 20 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 
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 Wykształcenie  Wykształcenie wyższe, podyplomowe studia z nauczania 
języka polskiego jako obcego 

 Wymagane kompetencje Nauczanie języka polskiego i kultury poslkiej studentów-
filologów, co przewiduje przekazywanie wiedzy z fonetyki, 
gramatyki, leksykologii języka polskiego 

 Organizacja pracy Pracodawca zobowiązuje się do zorganizowania pracy 
pracownika, zapewnienia bezpiecznych i nieszkodliwych 
warunków pracy, wyposażenia miejsca pracy zgodnie z 
wymogami przepisów o ochronie pracy, do terminowego 
wypłacania wynagrodzenia zgodnie z umową. 

 Znajomości języków obcych Język ukraiński 

 Inne (proszę opisać jakie) Przestrzeganie przepisów wewnętrznych, standardów 
etycznych i prawnych (w tym zakazu na uczelni alkoholu, 
palenia) 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa (umowa o pracę na czas określony) 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  na 1 lata 

 Wynagrodzenie Według stołu personelu wydziału 
(stawka wynagrodzenia starszego wykładowcy 9634 UAH + 
dodatek 50 % od stawki) 

 Ubezpieczenie  Zgodnie z obowiązującymi obecnie w Ukrainie przepisami 
cudzoziemcy zobowiązani są do posiadania polisy 
ubezpieczeniowej 

 Składki emerytalne Opłacanie składek emerytalnych w Ukrainie odbywa się 
zgodnie z ustawodawstwem 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Wykładowcy może być zaoferowane zakwaterowanie w 
akademiku 

16. Uwagi i sugestie - 
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63.  Ukraina, Połtawski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Połtawie 
 

   

1. Dane uczelni Połtawski Państwowy Uniwersytet Rolniczy 
 
https://www.pdaa.edu.ua/ 
 
Skovorody 1/3 
36003 
Połtawa, Ukraina 
 

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

WYDZIAŁ WYKSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO 
CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH 

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

Filologia angielska i niemiecka licencjackie i magisterskie, 70  
  

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) 

PRZEDMIOIT DO WYBORU, NIEPUNKTOWANY 

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

4 LATA DLA STUDIÓW LICENCJACKICH 
2 LATA DLA STUDIÓW MAGISTERSKICH 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

01.09 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

01.07 

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

LEKTORAT PRAKTYCZNEGO JĘZYKA POLSKIEGO/ JĘZYK 
POLSKI W BIZNESIE/ PODSTAWY TŁUMACZENIA 
 
ZAJĘCIA ZACZYNAJĄ SIĘ W MIESIĄCU WRZEŚNIU 
KAŻDEGO ROKU AKADEMICKIEGO. ZAJĘCIA W TRYBIE 
ZDALNYM. STUDENCI PIERWSZEGO I DRUGIEGO ROKU 
KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA I NIEMIECKA 
UCZESTNICZĄ W ZAJĘCIACH Z PRAKTYCZNEGO 
JĘZYKA POLSKIEGO. STUDENCI 3 I 4 ROKU W 
ZAJĘCIACH "JĘZYK POLSKI W BIZNESIE". STUDENCI 
STUDIÓW MAGISTERSKICH UCZESTNICZĄ W 
ZAJĘCIACH Z PODSDTAW TŁUMACZENIA Z JĘZYKA 
POLSKIEGO NA UKRAIŃSKI I ODWROTNIE. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH ROCZNIKÓW 
ZAPISANO: 4 GODZINY TYGODNIOWO (TO JEST 2 RAZY 
PO 80 MINUT TYGODNIOWO, TO JEST 160 W 
TYGODNIU) ŁĄCZNIE JEST TO 20 GODZIN 
TYGODNIOWO, 80 MIESIĘCZNIE. 
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12. Realna liczba studentów 
studiujących język polski (stan 
aktualny) – jeśli jest już prowadzony 
lektorat / zajęcia 

AKTUALNIE W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH ZDALNIE 
UCZESTNICZY W ZALEŻNOŚCI OD ROCZNIKA: 1 ROK-20 
OS., 2 ROK-20 OS., 3 ROK-10 OS, 4 ROK-10, 
MAGISTERSKIE- 10 OS. OS. 

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

100 - 200 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Wykształcenie magisterskie filologiczne, filologia polska 

 Wymagane kompetencje DOŚWIADCZENIE PRACY NA UCZELNI WYŻSZEJ JAKO 
WYKŁADOWCA JĘZYKA POLSKIEGO NA WSCHODZIE: 
ROSJA, UKRAINA, BIAŁORUŚ- MINIMUM 6 LAT 
(WYMAGANE) 

 Organizacja pracy UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z PLATFORM: TEAMS, 
GOOGLEMEET, 
ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ 

 Znajomości języków obcych ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ROSYJSKIEGO W MOWIE 
(WYMAGANA) 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W PIŚMIE 
(WYMAGANA) 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W MOWIE (MILE 
WIDZIANA) 

 Inne (proszę opisać jakie) CHCIELIBYŚMY, ABY W DALSZYM CIĄGU LEKTOR 
UBIEGAJĄCY SIĘ O PRACĘ W POŁTAWIE BYŁ GOTÓW 
WSPÓŁPRACOWAĆ NA OKRES PRZYNAJMNIEJ 6 LAT. 
NIE JESTEŚMY ZAINTERESOWANI ZMIANĄ LEKTORA CO 
2-3 LATA. 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę  

 Okres na jaki zawierana jest umowa  PIERWSZA UMOWA ZAWIERANA JEST NA OKRES 
WAŻNOŚCI PIERWSZEJ KARTY POBUTY TO JEST 4 LATA, 
PO 4 LATACH PRZEDŁUŻENIE UMOWY NA KOLEJNE 

 Wynagrodzenie NA ROK 2022 JEST TO 8000uah 

 Ubezpieczenie  BRAK, UBEZPIECZENIE NIE JEST OBOWIĄZKOWE 

 Składki emerytalne Tak 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

MIESZKANIE W ZASOBACH LOKALOWYCH UCZELNI 

16. Uwagi i sugestie - 
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64. Uzbekistan, Uniwersytet Ekonomiczny w Taszkencie 
 

   

1. Dane uczelni Tashkent State University of Economics 
 
http://tsue.uz/en/ 
 
Islam Karimov 49 
100066 
Tashkent, Uzbekistan 
 

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

World Languages Department 

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

International tourism, 6 
 

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) 

Optional 

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

2 semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

2022 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

2023 

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

Polish language 
Polish language, cultue, geography and 2 semesters 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

8 

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

6 

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

 5 - 15 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master 
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 Wymagane kompetencje Work experience of language/Teacher for foreigners 

 Organizacja pracy Cooperative department 

 Znajomości języków obcych English/Russian 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Temporary labor contract 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  Academic year 

 Wynagrodzenie Local salary 

 Ubezpieczenie  - 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Dormitory accommodation 

16. Uwagi i sugestie - 
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65.   Węgry, Katolicki Uniwersytet im. P. Pazmanya w Budapeszcie 
 

   

1. Dane uczelni Katolicki Uniwersytet im. Pétera Pázmány'a. Wydział 
Nauk Humanistycznych. Instytut Europy Srodkowej. 
Katedra Polonistyjki 
 
https://btk.ppke.hu/ 
 
Bertalan Lajos 2 
1111 Budapest 
Wegry 
 

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

Katedra Polonistyki 

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

polonistyka + minor dla studentów innych kierunków, 9 + 4 

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

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

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

obowiazkowy dla studentów polonistyki, nieobowiazkowy dla 
studentów innych kierunków 

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

6 semestrów (BA i minor) + 4 semestrów (MA) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

5 wrzesnia 2022 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

31 lipca 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. 1. Lektorat z języka polskiego jako obcego z 
elementami literatury i kultury polskiej, poziom 
A1/A2 (II BA) 

Regularny lektorat, łączony z pracą na tekstach kultury 
współczesnej i najnowszej, dwa semestry 

2. Lektorat z języka polskiego jako obcego z elementami 
literatury i kultury polskiej, poziom B1 (III BA) 

Regularny lektorat, łączony z pracą na tekstach kultury 
współczesnej i najnowszej, dwa semestry 

3. Lektorat z języka polskiego jako obcego z elementami 
literatury i kultury polskiej, poziom B2 (I MA) 

Regularny lektorat, łączony z pracą na tekstach kultury 
współczesnej i najnowszej, dwa semestry 

4. Język i stylistyka, poziom B2 (I MA) 
Praca nad stylistyką wypowiedzi mówionej i pisanej na bazie 
form dziennikarskich oraz najnowszych materiałów 
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medialnych (artykuł prasowy, portale informacyjne, wywiad, 
kanały na YT etc.), semestr letni 

5. Terminologia prawna i ekonomiczna, poziom B2/C1 
(II MA) 

Terminologia z w/w zakresu obecna w codzienności (np. 
uzyskanie kredytu w banku, załatwienie sprawy w urzędzie 
etc., na bazie prostych artykułów prasowych), semestr letni 

6. Pisanie i edycja polskich tekstów naukowych, poziom 
B2/C1 (II MA) 

Zasady edycji oraz redakcji tekstów naukowych (recenzja, 
szkic literacki, praca magisterska etc.) na bazie 
opublikowanych polskich tekstów naukowych, semestr letni 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

14-16 

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

5+3 

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

 5-10 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  specjalizacyjne z zakresu nauczania jezyka polskiego jako 
obcego, mile widziane literaturoznawcze 

 Wymagane kompetencje z zakresu dydaktyki uniwersyteckiej 

 Organizacja pracy Dobra organizacja pracy ze studentami, samodzielnosc, 
odpowiedzialnosc 

 Znajomości języków obcych angielski 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy kontrakt 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  12 miesiecy 

 Wynagrodzenie 287,000 HUF 

 Ubezpieczenie  Jest mozliwosc wnioskowania o ubezpieczenie 

 Składki emerytalne nie 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

-- 

16. Uwagi i sugestie  
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66.  Wielka Brytania, Uniwersytet w Glasgow 
Brak aktualnych danych – zostaną one przedstawione po ich przekazaniu przez Uniwersytet
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67.  Wietnam, Uniwersytet w Hanoi 
 

   

1. Dane uczelni HANOI UNIVERSITY 
 
http://www.hanu.vn/ 
 
Km9, Nguyen Trai, Nam Tu Liem District, 
10000 Hanoi 
Vietnam 
 

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

International Office 

3. 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 

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

Inne | other 
Elective subject for full-time students 

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

Optional 

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

One academic year (2 semesters), students learn two classes 
per week, starting from A1 to B1, each semester equals 7 
credit two semesters equals 14 credits 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

From September to end of January (semester 1), and from 
January to end of June (semester 2) 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

From September to end of January (semester 1), and from 
January to end of June (semester 2) 

10. 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). 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

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

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

Approximately 10/ academic year. And we expect to recruit 
more students upcoming years 

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

 4-20 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 
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 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 

15. 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 within the dorm + monthly allowance 

16. Uwagi i sugestie  
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68.  Włochy, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

   

1. Dane uczelni Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 
www.uniba.it 
 

Piazza Umberto I 1 
70121 Bari 
Italia 
  

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

Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM) 

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

Lingue e culture per il turismo e la mediazione interculturale 
30 

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) 

Kurs języka polskiego jest nieobowiązkowy i wysoko 
punktowany (12 ECTS) 

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

4 semestry (I i II rok) 

7. Struktura roku akademickiego semestry (semesters) 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

27 września 2022 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

27 maja 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.Lingua Polacca I  (Język polski - I rok): celem ogólnym kursu 
jest wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu fonetyki, 
morfologii i składni języka polskiego. Szczególnie nacisk jest 
położony na rozwijanie kompetencji komunikatywnych, takich 
jak mówienie i pisanie z wykorzystaniem sytuacji językowych 
dnia codziennego. Na koniec kursu studenci powinni dojść do 
poziomu językowego A2. 

2.Lingua Polacca II (Język polski – II rok): celem ogólnym kursu 
jest pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu morfologii i 
składni języka polskiego. Szczególnie nacisk jest położony na 
rozwijanie kompetencji komunikatywnych, takich jak 
mówienie i pisanie z wykorzystaniem sytuacji językowych dnia 
codziennego. Na koniec kursu studenci powinni dojść do 
poziomu językowego B1-B2. 
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11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

12 godzin w tygodniu 

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

I rok – 10 studentów 
II rok – 14 studentów 

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

20-30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  ukończone studia polonistyczne 

 Wymagane kompetencje szczególna umiejętność przyciągania studentów 

 Organizacja pracy - 

 Znajomości języków obcych preferowana jest znajomość języka włoskiego na poziomie 
minimum B1 

 Inne (proszę opisać jakie)  

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy - 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  - 

 Wynagrodzenie - 

 Ubezpieczenie  - 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

- 

16. Uwagi i sugestie  
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69. Włochy, Uniwersytet Boloński 
 

   

1. Dane uczelni Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 
www.unibo.it 
 
Via Zamboni 33 
40126 Bologna 
Italy 
 

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

Department of Modern Languages, Literatures and Cultures 

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

Foreign Languages and Literature (1st cycle degree), 16,  
Modern, Post-Colonial and Comparative Literatures (2nd 
cycle degree), 5, 
Italian Language and Culture for Foreigners (2nd cycle 
degree), 3 

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

Studia I stopnia | first-cycle studies 
Studia 0I stopnia | second-cycle studies 

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

Optional like all other languages (students can choose 3 
languages in the 1st degree program, 2 languages in the 2nd 
degree programs). Polish language is scored with 9 
ECTS/year like all other languages. Polish is a curricular 
language, i.e. can be studied for all years along with Polish 
literature (additional 9 ECTS/year). 

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

3 years at Bachelor level, 1 year at Master level (all languages 
have only one year of teaching at master level) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

end September 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

half May 

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

Esercitazioni di Lingua polacca 
2 semester long classes at bachelor level (for 1st, 2nd and 3rd 
year students) + 1 semester long classes at master level (only 
for 1st year students) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

16 

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

24 

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

20-50 

http://www.unibo.it/
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14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master's degree 

 Wymagane kompetencje Experience/Specialization in teaching Polish as a foreign 
language 

 Organizacja pracy Language classes + collaboration in organizing the chair's 
research and dissemination activities concerning the Polish 
literature and culture 

 Znajomości języków obcych Italian (not mandatory, but viewed favorably) 

 Inne (proszę opisać jakie) Proactive and collaborative, able to engage students in 
extracurricular activities 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy University of Bologna with the selected Polish language 
teacher 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  Annual (renewable every year without limit) 

 Wynagrodzenie 12.000 Euro 

 Ubezpieczenie  The university provides third-party liability and accident 
insurance coverage 

 Składki emerytalne Yes 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

No 

16. Uwagi i sugestie - 
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70.  Włochy, Uniwersytet w Neapolu „L'Orientale” 
 

   

1. Dane uczelni Università degli Studi di Napoli L'Orientale /L'Orientale 
University of Naples 
 
https://www.unior.it/ 
 
via Chiatamone 61/62 
80121 Neapol 
Włochy 

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

Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati 
[Department of Literary, Linguistics and Comparative Studies] 

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

Mediazione Linguistica e Culturale [Linguistic and Cultural 
Mediation], 10 
Lingue e Culture Comparate [Comparative Languages and 
Cultures], 25 

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) 

Kurs języka polskiego, obejmujący trzy poziomy językowe: A1, 
A2, B1 (I., II. i III. rok), jest nieobowiązkowy. Każdy poziom 
językowy jest punktowany (8 ECTS). 

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

Studia pierwszego stopnia – 3 lata ( 6 semestrów) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1 października 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

6 czerwca 

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

Lingua polacca I [Język polski - I rok] 
Celem ogólnym kursu jest wprowadzenie podstawowych 
pojęć z zakresu fonetyki, morfologii i składni języka polskiego. 
Szczególnie nacisk jest położony na rozwijanie 
kompetencji komunikatywnych, takich jak mówienie i pisanie z 
wykorzystaniem sytuacji językowych dnia codziennego. Na 
koniec kursu studenci powinni dojść do poziomu językowego 
A1. 
 
Lingua polacca II [Język polski - II rok] 
Celem ogólnym kursu jest pogłębienie wiedzy teoretycznej z 
zakresu morfologii i składni języka polskiego. Szczególnie 
nacisk jest położony na rozwijanie kompetencji 
komunikatywnych, takich jak mówienie i pisanie z 
wykorzystaniem sytuacji językowych dnia codziennego. Na 
koniec kursu studenci powinni dojść do poziomu językowego 
A2. 
 
Lingua polacca III [Język polski - III rok] 

https://www.unior.it/
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Celem ogólnym kursu jest pogłębienie wiedzy teoretycznej z 
zakresu morfologii i składni języka polskiego. Szczególnie 
nacisk jest położony na rozwijanie kompetencji 
komunikatywnych, takich jak mówienie i pisanie z 
wykorzystaniem sytuacji językowych dnia codziennego. Na 
koniec kursu studenci powinni dojść do poziomu językowego 
B1/B2 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

12 godziny tygodniowo 

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

35 

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

20-40 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  ukończone studia polonistyczne 

 Wymagane kompetencje Lektor musi mieć dobre przygotowanie pedagogiczne i spore 
doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

 Organizacja pracy 4 godziny w tygodniu z I., II. i III. rokiem 

 Znajomości języków obcych preferowana jest znajomość języka włoskiego na poziomie 
minum B1 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy umowa na czas określony 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  pod koniec czerwca 

 Wynagrodzenie - 

 Ubezpieczenie  - 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

- 

16. Uwagi i sugestie - 

 


