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1. Belgia, Université Libre de Bruxelles 
   

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, 47 

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 

47 studentów 

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

 50-55 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Magister Filologii polskiej / Polski dla Obcokrajowców 
Certyfikat znajomości języka francuskiego na poziomie B1 lub 
jego ekwiwalent (inny dokument, praktyka) 

 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 
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językowy, wsparcie dydaktyczne dla studentów pierwszego 
roku, itp.) 

 Znajomości języków obcych Znajomość języka francuskiego (poziom B1) 
 Podstawowa znajomość języka angielskiego 

 Inne (proszę opisać jakie) Uwagi związane ze specyfiką ośrodka por. aneks nr 1 

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 osobno głównej części lektoratu obecnie 
pokrywanej przez Instytut Polski w Brukseli. Por. aneks nr 1. 

 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 budżet 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 możliwością uzyskania certyfikatu.  
 
Korzyści finansowe:  
- zniżka w stołówce uczelnianej 
 - za symboliczną opłatą, możliwość korzystania z zajęć 
zdrowotno-rehabilitacyjnych i sportowych (bardzo duży 
wybór), sale sportowe  
- możliwość korzystania ze zniżkowej konsultacji lekarskiej na 
kampusie  
- legitymacja nauczycielska, uprawniająca do różnych zniżek 
lub do bezpłatnych wizyt (muzea, wystawy…)  
 
Korzyści logistyczno-dydaktyczne:  
- możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego i parku 
informatycznego oraz osobnego biura: 1) dla lektorów, 2) dla 
kadry polonistycznej  
- a także z narzędzi translatologicznych i laboratorium 
językowego 
- dostępność do zasobów biblioteki uczelnianej oraz bibliotek 
brukselskich, w tym: Królewskiej Biblioteki „Albertine”. 
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16. Uwagi i sugestie Wszystkie trzynaście pozostałych lektoratów z języków 
nowożytnych są w całości (uposażenie 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. W bieżącym roku akademickim 
przyjęliśmy po raz pierwszy stażystkę z polskiej uczelni, do 
odbywania praktyki glottodydaktycznej. Jesteśmy więc 
otwarci i na taką możliwość współpracy.  
 
Uwaga: możliwe jest być może zapewnienie lokum lektorowi w 
ramach pokojów gościnnych ambasady. Część projektów jest 
wspólnych, można też zintensyfikować działania. Zostały 
podjęte w tym celu działania, zwłaszcza że niektórzy lektorzy 
(lektor języka rumuńskiego) są w ten sposób przez swą 
ambasadę w Brukseli zakwaterowani. Aktualny pan 
Ambasador będzie jednak kończył swe obowiązki i nie może 
podjąć takiej decyzji. Być może w porozumieniu z MSZ uda się 
coś osiągnąć. Na miejscu są ku temu warunki. Oczywiście 
wszystko zależy także od sytuacji zdrowotnej / pandemicznej.  
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2. Chiny, Uniwersytet Pedagogiczny w Harbinie 
   

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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3. Chiny/Tajwan, Narodowy Uniwersytet Chengchi (NCCU) 
   

1. Dane uczelni National Chengchi University (NCCU, Taiwan) 
 
https://slavic.nccu.edu.tw/ 
 
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), 7-40 
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, 4 students.  
Polish Language II, 12 students.  
Polish Language I, 20 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 One year contract 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  From 1st August to next 31st July 

 Wynagrodzenie From 2,109 USD (Ph. D.)  
From 1,938 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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4. 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, specjalizacje: Polskie studia kulturowe, Język 
polski w praktyce biznesowej i zawodowej (program 
licencjacki), 20, 
 
Slawistyka, specjalizacja: Studia polskie (program magisterski), 
6,  

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). 

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) 

Program licencjacki - 6 semestrów  
Program magisterski - 4 semsestry 
Kursy języka polskiego dla niepolonistów - możliwość 
uczęszczania na kursy przez 4 semestry. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

13. 09. 2021 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

01. 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) 

Język polski - kurs językowy I, II, 
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 



 
 
 

12 
 

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 - 26 studentów, kursy języka 
polskiego dla niepolonistów - 45 studentów. 

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). 

 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). 
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 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 wynagradazania pracowników 
akademickich. 

 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  
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5.  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, in 2022 – 30 August 
2023 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

The end of 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 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  
Main grammar issues: 1. conjugations 2. present and past 
tense forms 3. modal verbs 4. declination (nominative, 
genitive, accusative, instrumental) 5. Numerals One semester, 
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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 

23 

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

 15-27 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  MA in Polish 

 Wymagane kompetencje Polish as a native language.  
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The teacher should be able to teach Polish language on 
different levels from O to B1, interest students, create a high 
motivation for them to study the Polish language and culture, 
organize evenings of Polish culture and Polish films, have good 
contact with students and colleagues. 

 Organizacja pracy Classes: Monday - Friday, in the afternoon 

 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 The Polish lecturer has not had an employment contract with 
the University of Tartu. The lecturer has been invited as a 
visiting foreign lecturer to the University of Tartu and the 
contract, wages, insurance, pension contributions and 
accommodation has been provided by the Polish side. 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  10 months 

 Wynagrodzenie provided by the Polish side 

 Ubezpieczenie  provided by the Polish side 

 Składki emerytalne provided by the Polish side 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

provided by the Polish side 

16. Uwagi i sugestie  
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6.  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) 



 
 
 

18 
 

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: 
http://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/polonais_brochure_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 

 50-1500 
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(w tym minimalna 
liczba) 

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 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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7. 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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8.  Izrael, Tel Aviv University 
   

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

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

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

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

All fields of study and all degrees, 10 

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

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

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

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

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

2 academic years. 4 semesters. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

October 23, 2022 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

June 30, 2023. 

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

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

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

4 hours every week. 

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

5-11 on average. 
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13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 
języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

 5-20 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  BA degree or higher. 

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

 Organizacja pracy Punctuality and flexibility. 

 Znajomości języków obcych Working knowledge of Hebrew. 

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

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy To be decided by NAWA 

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

 Wynagrodzenie To be decided by NAWA 

 Ubezpieczenie  To be decided by NAWA 

 Składki emerytalne To be decided by NAWA 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

To be decided by NAWA 

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

             im. L. N.   Gumilowa w Nur-Sułtanie 
   

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

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

Department of theoretical and applied linguistics 

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

Russian Philology, 1 

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

Studia I stopnia | first-cycle studies 

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

obowiązkowy/nieobowiązkowy 

6. Czas trwania studiów, w ramach 
których prowadzone są zajęcia z 
języka polskiego oraz informacja o 
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 languageKurs języka polskiego jest przeznaczony na 1 
semestr 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

4 

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

3/15 

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

 10-15 
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14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Magister języka polskiego 

 Wymagane kompetencje Umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi i 
technologii komunikacyjnych 

 Organizacja pracy Sześciodniowy tydzień pracy 

 Znajomości języków obcych znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B2 

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

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Kontrakt 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 rok 

 Wynagrodzenie 70000 tenge 

 Ubezpieczenie  tak 

 Składki emerytalne nie 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

pokoj w akademiku 

16. Uwagi i sugestie brak komentarzy 
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10.  Kirgizja, Kirgiski Uniwersytet Narodowy im. Jusufa Bałasaguni 
  UWAGA: Aktualizacja wniosku 02.02.2022 

1. Dane uczelni Kyrgyz National University named of Jusup Balasagyn 
 
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, 15 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

June, 15 

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 September and ends in the middle 

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 
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 Wykształcenie  Master 

 Wymagane kompetencje Social, socio-cultural, communicative, informational and 
projective 

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

 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 1500-2000 

 Ubezpieczenie  to be discussed 

 Składki emerytalne no information 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

to be discussed 

16. Uwagi i sugestie  
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11.   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 

1/09/2022 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30/06/2023 

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

Polish 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 

 6-30 
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języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

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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12.   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, 33 

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 
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 semesters)  
B1, B2 (3 semesters) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

01.09.2022 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30.06.2023 

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 
A brief description of the classes that will be provided by the 
teacher along with information when classes start and how 
long they last (semester, two, three) 

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 

 15-50 
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języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 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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13.  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 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,3, 
Free course for external students (not enrolled in a course 
taught at any of the schools of the University of Lisbon),14,  

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)  
Integrated skills (reading, listening, writing, speaking) and 
language subsystems (phonetics, vocabulary, grammar), 
sociocultural competence. 
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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)  
 
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) 

 20-35 

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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14.  Rosja, Państwowy Uniwersytet Techniczny w Nowosybirsku 
   

1. Dane uczelni Novosibirsk State Technical University 
 
www.nstu.ru 
 
Prospekt K. Marksa 20 
630073 Novosibirsk 
Russian Federation 
 

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

1.Department of International Relations and Regional Studies, 
Faculty of Humanities  
2.Center East-West (at the specified 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) 

European Studies, 15 students (undergraduate studies), 
1student (graduate 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 
Inne | other 
evening courses for adults at Center East-West 

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

Mandatory, scored, ETCS, (evening courses - 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) 

1-4 years of undergraduate studies, 8 semesters. 

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) 

Polish Language course, undergraduate studies, 
The course of Polish Language: oral and written speech in 
Polish, including everyday language, topics on the Culture and 
History of Poland, formal communication. Levels: A0-B2. (8 
semesters), 
 
Polish Language and Culture, evening course for adults, 
The course of Polish language: oral and written speech in 
Polish, including everyday language, topics on the Culture and 
History of Poland, formal and informal communication. Levels: 
A0-B1. (4 semesters) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

16 hours 

12. Realna liczba studentów 
studiujących język polski (stan 

15 students 10 adults (evening classes) 
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aktualny) – jeśli jest już prowadzony 
lektorat / zajęcia 

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

 15-25 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master degree in any field or pedagogical education ( 
minimum bachelor degree), courses of Polish as a foreign 
language. 

 Wymagane kompetencje Knowledge of Polish language (Grammar, speaking), ability for 
intercultural communication 

 Organizacja pracy Providing regular and optional (evening) classes of Polish 
language during a week 

 Znajomości języków obcych English or Russian language 

 Inne (proszę opisać jakie) Competence of organising cultural events for students about 
country (one or two in a year) 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy Employment contract at the University 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  1 -2 years, prolongation is possible 

 Wynagrodzenie about 20 000 rub per month 

 Ubezpieczenie  Obligatory medical insurance 

 Składki emerytalne no information 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Dormitory for graduate students, 1 bed room (with toilet and 
shower), at the expense of the University 

16. Uwagi i sugestie - 
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15.     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),38, 
studia słowiańskie (SLOVANSKÉ ŠTÚDIÁ),1, 
lektoraty dla studentów innych kierunków,14, 
kurs komercyjne,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 
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 - 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. 
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,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 

39 (studia środkowoeuropejskie + słowiańskie) + 14 
(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 

 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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16.   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) 

Filologia (specjalizacja: przekładoznawstwo), program: Język 
polski i kultura w kombinacji z językiem angielskim i kulturą - 
od 01.09.2022 r. zamknięty,4, 
Filologia (specjalizacja: przekładoznawstwo), program: Język 
polski i kultura - od 01.09.2022 r. zamknięty,2, 
Zajęcia lektoratowe dla studentów przygotowujących się na 
studia w Polsce - Historia, program: Środkowoeuropejskie 
studia historyczne,1 - 2, 
Zajęcia lektoratowe - wszystkie kierunki i programy 
realizowane na UMB. Aktualnie są zapisani studenci z 
następujących kierunków: Nauczycielstwo, Filologia - 
Przekładoznawstwo, Historia, Etnologia, Geografia, Chemia, 
Wychowanie fizyczne,34,  

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) 

Na kierunku polonistycznym jest część kursów obowiązkowa 
(kursy A) a część fakultatywna (kursy B obowiązkowo 
wybierane z siatki kursów fakultatywnych) lub 
nieobowiązkowa (kursy C). Zajęcia 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) 

Studia polonistyczne trwają 3 lata (6 semestrów) + 2 lata (2 
semestry). Studia te zostaną zamknięte od 01.09. 2022 roku. 
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 20.09.2021 r. 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

Rok akademicki kończy się zwykle w trzecim tygodniu 
czerwca. Bieżący rok akademicki zakończy się 25.06.2022 r. 
Po tym terminie odbywają się jeszcze poprawkowe obrony 
prac licencjackich i magisterskich (w drugiej połowie sierpnia). 

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 
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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, 
 
Základy poľského jazyka (Podstawy języka polskiego), 

- semestr letni, II stopień studiów, I rok, 5 ECTS  
- 2 godziny ćwiczeń tygodniowo  
- zajęcia fakultatywne dla studentów rusycystyki (podstawy 
drugiego języka słowiańskiego) treść nauczania: krótkie 
wprowadzenie do historii języka polskiego, cechy języka 
polskiego (w porównaniu z językami słowackim i rosyjskim) 
oraz kurs języka polskiego dla początkujących, 
 
Język polski A1 1, 
- semestr zimowy, I / II stopień studiów, I / II / III rok, 3 ECTS  
- 2 godziny lektoratu tygodniowo  
- zajęcia neobowiązkowe dla studentów z całego UMB, 
 
Język polski A1 2, 
- semestr letni, I / II stopień studiów, I / II / III rok, 3 ECTS  
- 2 godziny lektoratu tygodniowo  
- zajęcia neobowiązkowe dla studentów z całego UMB, 
 
Język polski A2 1, 
- semestr zimowy, I / II stopień studiów, I / II / III rok, 3 ECTS  
- 2 godziny lektoratu tygodniowo  
- zajęcia neobowiązkowe dla studentów z całego UMB, 
 
Język polski A2 2, 
- semestr letni, I / II stopień studiów, I / II / III rok, 3 ECTS  
- 2 godziny lektoratu tygodniowo  
- zajęcia neobowiązkowe 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 neobowiązkowe 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  
- 2 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 10 do 14 godz. zajęć tygodniowo 
w semestrze zimowym a od 4 do 6 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 2022/2023 r. 

12. Realna liczba studentów 
studiujących język polski (stan 

Polonistykę aktualnie studiuje 6 studentów. Języka polskiego 
w ramach lektoratu uczy się 34 studentów. 
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aktualny) – jeśli jest już prowadzony 
lektorat / zajęcia 

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 albo słowiańska (słowacystyka). 

 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 
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 albo czeski na poziomie A1 – 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. 

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 
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Szkolnictwa na podstawie przepisów dwustronnej umowy 
międzyrządowej. 

16. Uwagi i sugestie  
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17.   Turcja, Uniwersytet w Stambule 
   

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

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

Wydzial Literatury 

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

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

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

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

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

punktowany 

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

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

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

3. tydzień września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

3. tydzień czerwca 

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

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

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

Przynajmniej 12 godzin tygodniowe (jeśli bedzie potrzeba, 
wiecej) 

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

80 studentów 

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

 80-100 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 
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 Wykształcenie  Filologia Polska, tytul dr 

 Wymagane kompetencje umiejętność nauczania i doświadczania 

 Organizacja pracy - 

 Znajomości języków obcych - 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora języka 
polskiego 

 

 Typ umowy umowa rządowa 

 Okres na jaki zawierana jest umowa  roczny 

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

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

 Składki emerytalne zależy to od umówy między tymi dwoma krajami 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Tylko wynagrodzenie  
Na uniwersytecie nie ma takiej możliwości jak 
zakwaterowanie 

16. Uwagi i sugestie Chciałabym podkreślić, że rząd turecki już tylko akceptuje 
lektorów mających tytuł doktora. Więć bylibyśmy wdzięczni, 
gdyby NAWA mogła wysłać lektora, który ma stopień 
doktorski. 
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18.   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) 

Philology, specialization: Slavic Translation,7 osób, 
Średnia oświata, specjalizacja: Język i literatura (rosyjski, 
angielski),6 osób, 
Filologia, specjalizacja: filologia niemiecka,12 osób, 
Stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna, studia 
regionalne,18 osob, 
Economics,45 osob, 
Management,12 osób,  

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 Słowiański – 
obowiązkowy, punktowany  
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Język i literatura (rosyjski, 
angielski) – obowiązkowy, punktowany  
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: filologia niemiecka – 
obowiązkowy (jako trzeci język), punktowany  
- Kierunek: Stosunki międzynarodowe, komunikacja 
społeczna, studia regionalne – obowiązkowy, punktowany. - 
Kierunek: Ekonomia - obowiązkowy, punktowany.  
- Kierunek: Zarządzanie - 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 Słowiański – 
studia I stopnia -7 semestrów  
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Przekład Słowiański – 
studia II stopnia 3 semestry  
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Filologia niemiecka – studia 
I stopnia, 2 semestry  
- Kierunek: Stosunki międzynarodowe, komunikacja 
społeczna, studia regionalne – studia I stopnia – 4 semestry.  
- Kierunek: Ekonomia – studia I stopnia, 2 semestry  
- Kierunek: Zarządzanie - studia I stopnia, 2 semestry 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

1 września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30.06.2022 
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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 

100 studentów 

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

 30-100 

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 Dane zawarte w formularzu sa aktualne i beda obowiazywaly 
w roku akademickim 2022/2023. The data provided in the 
form remains current and will be valid in the academic year 
2022/2023. 
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19.   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 

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 

01.09.2021 r. 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

30.06.2022 r. 

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 

300 

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

210 

13. Przewidywana liczba studentów 
zainteresowanych studiowaniem 

 210-250 
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języka polskiego (w tym minimalna 
liczba) 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 
lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Studia polonistyczne, magister / PHD 

 Wymagane kompetencje Komunikatywność, kreatywność, samodzielność 

 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 

 Wynagrodzenie 7000 hr miesięcznie 

 Ubezpieczenie  Uniwersytet nie zapewnia ubezpieczenia. 

 Składki emerytalne Uniwersytet nie gwarantuje składek emerytalnych. 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Możliwość zakwaterowania w domu studenckim kosztem 
Uniwersytetu. 

16. Uwagi i sugestie W roku 2013 w ONPU stworzono Ukraińsko-Polskie 
Edukacyjne Centrum (UPEC), celem którego było pogłębienie 
więzów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych między 
Ukrainą a Polską, umożliwienie studentom uczelni technicznej 
nauki języka polskiego, bliższego zapoznania się z historią, 
kulturą i nauką Polski, otrzymania możliwości podjęcia 
studiów na uczelniach RP o zbieżnym profilu technicznym. W 
roku 2017 w ONPU stworzono Ukraińsko-Polski Instytut, a 
we wrześniu 2019 r. została powołana Katedra Języka 
Polskiego, która jest jedyną katedrą o takiej specjalizacji w 
Ukrainie. Na dzień dzisiejszy w katedrze pracuje 5 
wykładowców, w tym 4 PHD. W ciągu 7 lat (2013 –2020) 
ponad 170 studentów Politechniki Odeskiej uczestniczyło w 
letnich szkołach językowych, zorganizowanych w różnych 
polskich uczelniach partnerskich (między innymi Politechnika 
Opolska, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska itp.).  
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20.   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,36, 
Anglistyka,10, 
Turystyka,11,  

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  
 
Anglistyka Kurs do wyboru studenta, punktowany  
- Drugi język obcy  
- Teoretyczny kurs języka polskiego 

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  
- Praktyczny język polski – 4 lata (8 semestrów)  
- Historia języka polskiego – 1 semestr  
 
Anglistyka  
- Drugi język obcy – 3 lata (6 semestrów) na studiach I stopnia 
+ 1,5 roku (3 semestry) na na studiach II stopnia  
- Teoretyczny kurs języka polskiego - 1 semestr 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 
akademickiego 

01 września 

9. Data zakończenia roku 
akademickiego 

31 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, 
Praktyczny język polski - ćwiczenia dla studentów kierunków:  
- Polonistyka - 4. rok studiów, 2 semestry w roku akademickim 
2022-2023 (kurs trwa 4 lata, 8 semestrów)., 
 
Historia języka polskiego,Historia języka polskiego – wykłady i 
ćwiczenia dla studentów czwartego roku Polonistyki. Kurs 
trwa 1 semestr, zimowy., 
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Drugi język obcy,Drugi język obcy – ćwiczenia dla studentów 
czwartego roku Anglistyki. Kurs trwa 3 lata (6 semestrów) na 
studiach I stopnia . 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 
prowadził lektor 

18 

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

57 

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

 45-70 

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) Nie ma 

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  Tak 

 Składki emerytalne Tak 

 Dodatkowe benefity dla lektora (np. 
zakwaterowanie) 

Zakwaterowanie w akademiku 

16. Uwagi i sugestie  
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21.   Włochy, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
   

1. Dane uczelni Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 
Palazzo di Lingue e Letterature straniere  
Via Michele Garruba, 6 
IV piano, stanza 2 
 
 

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

Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica 

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

L-12 Lingue e culture per il Turismo e la Mediazione 
Internazionale 
Liczba studentów: 30 

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

• Studia I stopnia (undergraduate 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 
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codziennego. Na koniec kursu studenci powinni dojść do 

poziomu językowego B1-B2. 

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 studentów 

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) Lektor musi mieć dobre przygotowanie pedagogiczne i spore 
doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

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  

 


