
 

 

 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące programu  
Kierowanie lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich 

w roku akademickim 2018/2019 
 

1. Czy może być zaświadczenie lekarskie od miejscowego lekarza?  

Zaświadczenie lekarskie może być wystawione w dowolnym kraju. W takiej sytuacji 

należy dołączyć tłumaczenie na język polski (nie musi być przysięgłe).  

 

2. Uniwersytet przedłużył bądź chce przedłużyć z lektorem/lektorką umowę o pracę. 

Czy w tej sytuacji lektor musi brać udział w naborze? 

 

NAWA to nowa instytucja, która organizuje nabór lektorów na zasadach określonych 

w Regulaminie. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w naborze 2018/2019, w tym 

lektorzy skierowani przez MNiSW na ten rok akademicki do pracy w zagranicznych 

ośrodkach akademickich, powinny złożyć wniosek w systemie teleinformatycznym 

NAWA. Jedynie osoby, które przejdą proces rekrutacji z pozytywną oceną mogą zostać 

beneficjentami Programu. 

 

3. Zgodnie z Regulaminem informacja o wynikach naboru w Programie zamieszczona 

zostanie na stronie NAWA w Biuletynie Informacji Publicznej do 30 czerwca 2018 r. 

Czy przed w/w datą kandydat będzie mógł uzyskać informację o pozytywnym 

przejściu rekrutacji? 

 

31 maja zostanie opublikowania lista rankingowa, która powstanie w wyniku oceny 

merytorycznej. Zgodnie z listą rankingową kandydatury lektorów są przedstawiane 

ośrodkom akademickim. Dopiero po zaakceptowaniu lektora przez dany ośrodek, 

Dyrektor NAWA podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych wnioskodawcy 

i może zostać podpisana umowa stypendialna z wnioskodawcą.  

 

4. Czy skany dokumentów (dyplomy, certyfikaty) mają być urzędowo potwierdzone? 

Czy oryginały należy przedłożyć podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub w innym 

terminie? 

 

Nie, dokumenty nie muszą być potwierdzone urzędowo. Do złożenia wniosku 

wystarczy załączyć skany dokumentów. 

Oryginały dokumentów mogą być potrzebne na etapie kontaktu z wybranym 

zagranicznym ośrodkiem akademickim. O takiej potrzebie będziemy informować 

wnioskodawców indywidualnie. 

 

 



 

 

 

 

5. W Regulaminie pojawia się zapis mówiący o tym, że w przypadku wnioskodawców, 

którzy skierowani zostali do prowadzenia kursów języka polskiego jako obcego w 

zagranicznych ośrodkach akademickich w roku akademickim 2017/2018, możliwe 

jest dokonanie oceny merytorycznej wyłącznie w oparciu o złożone dokumenty. 

 

Zapis ten oznacza, że Zespół oceniający na etapie oceny merytorycznej może odstąpić 

od rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku lektorów, którzy w roku akademickim 

2017/2018 przebywają w zagranicznych ośrodkach akademickich na podstawie 

skierowania MNiSW, a złożony przez nich wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami 

stanowi wystarczający materiał do dokonania oceny merytorycznej.  

 

6. Czy Program skierowany jest wyłącznie do lektorów z Polski? 

Program skierowany jest do lektorów języka polskiego jako obcego, którzy mają 
polskie obywatelstwo. 
 

7. Czy stypendium, które ma przysługiwać lektorom, podlega opodatkowaniu? 

Stypendium przyznawane przez NAWA nie podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 21 

ust. 1 pkt 39a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

 

8. Czy dyplom ukończenia neofilologii jest uznawany jako potwierdzenie znajomości 

języka obcego? 

Tak. 
 

9. Czy możliwe jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej na Skype?  

 

W przypadku lektorów, którzy w roku akademickim 2017/2018 przebywają w 

zagranicznych ośrodkach akademickich na podstawie skierowania MNiSW, rozmowa 

kwalifikacyjna może odbyć się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

 

10. Jak będzie przebiegać rozmowa kwalifikacyjna? Czy przewidziana jest lista 

zagadnień, które mogą pojawić się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? 

 

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest dokonanie oceny merytorycznej kandydata. Nie 

ma listy zagadnień do przygotowania. Ocena merytoryczna opierać się będzie na 

kryteriach określonych w Regulaminie (pkt 3.4). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11. Znam dobrze/bardzo dobrze dany język obcy, ale nie posiadam certyfikatu 

poświadczającego znajomość tego języka. Czy w takiej sytuacji zaznaczyć we 

wniosku, że znam ten język? 

 

Znajomość języków obcych można zaznaczyć w CV i we wniosku. Informacje podawane 

w CV i we wniosku są traktowane jak oświadczenie, a wnioskodawca ponosi 

odpowiedzialność prawną za treść zamieszczonych w dokumentach informacji.  

 

12. Czy egzamin zdany w 2017 roku w Ministerstwie jest nadal ważny? 

 

Do końca bieżącego roku akademickiego lektorzy pracujący w zagranicznych ośrodkach 

akademickich są skierowani na podstawie procedury przeprowadzonej w MNiSW. 

NAWA to nowa instytucja, która organizuje nabór lektorów na rok akademicki 

2018/2019 na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z którym wniosek 

składany przez kandydata podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Elementem 

oceny merytorycznej jest rozmowa kwalifikacyjna, nie ma egzaminu dla lektorów. 

 

 


