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

Briusowa w Erywaniu 
   

1. Dane uczelni Brusov State University (BSU) 

 

https://brusov.am/ 

 

Tumanyan 42 

0002 Yerevan 

Armenia 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Russian and Foreign Languages  

Chair of Russian and Slavic Languages 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Linguistics (Russian), 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) 

Mandatory (3rd language), scored / ECTS 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

From 2nd to 4th years of studies  

Total number of semesters - 4 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

September 1 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

June 30 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish, 2-nd year of studies, duration 1 semester, start of 

classes - February During the course the student acquires 

basic communication skills in Polish. The course enables 

students to come up with a general idea of linguistic 

structures, understand vocabulary and apply grammar to 

everyday situations. The course covers four basic language 

skills: listening, reading, speaking and writing. The course 

also promotes the development of sociolinguistic skills as 

well as knowledge of Polish verbal behavior (linguistic and 

non-linguistic expressions)., 
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Polish,3-rd year of studies, duration - 2 semesters, start of 

classes - September The course is designed for students 

who have completed 1 semesters of language proficiency. 

During the course, students strengthen and develop 

knowledge of previously acquired grammatical structures, 

get acquainted with new grammatical forms corresponding 

to A1 level of Polish knowledge, acquire new vocabulary 

and deepen knowledge in Polish culture and history. The 

course develops four basic language skills: listening, 

reading, speaking and writing. In terms of content, the 

course covers everyday topics such as family life, work, 

education, leisure and so on., 

 

Polish,4-th year of studies, duration - 1 semester, start of 

classes - September The course is designed for students 

who have completed 3 semesters of language proficiency. 

During the course, students reinforce and develop 

knowledge of previously acquired grammatical structures, 

learn new grammatical forms corresponding to A1 / A2 

levels of Polish language skills, acquire new vocabulary and 

deepen knowledge in Polish culture and history. The course 

develops four basic language skills: listening, reading, 

speaking and writing. In terms of content, the course 

covers everyday topics such as shopping, future plans, 

housing search and rental issues, and so on., 

 

Polish,2-nd year of studies - part-time, duration 2 semester, 

start of classes – December. During the course the student 

acquires basic communication skills in Polish. The course 

enables students to come up with a general idea of 

linguistic structures, understand vocabulary and apply 

grammar to everyday situations. The course covers four 

basic language skills: listening, reading, speaking and 

writing. The course also promotes the development of 

sociolinguistic skills as well as knowledge of Polish verbal 

behavior (linguistic and non-linguistic expressions). 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

I semester : *2 groups, 80 min 2 times a week (in total 

about 30-32 meetings for one group in a semester) *1 

gropup (extramural studies), 80 min 2 times a week (in total 

about 9-10 meetings in a semester) II semester: *2 groups, 

2 times a week for 80 min 

 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

11 students 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 15-20 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 



6 
 

 Wykształcenie  At least Master level in Polish Language and Culture /the 

Polish language as a foreign language 

 Wymagane kompetencje • Plan and implement procedures that support student 

learning  

• Demonstrate knowledge of subject matter content and 

skills • Reflect on teaching practice to extend knowledge 

and skills • Motivate and mentor students engaging them 

in learning process.  

• Constructive relationships with students and colleagues 

• Work with colleagues to improve professional practice 

 Organizacja pracy • Computer proficiency • Written and verbal 

communication • Research and supervision ability • 

Organizational skills 

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

privilege 

 

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

language 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Term Contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

1 academic year (September 1 - June 30) 

 Wynagrodzenie 47500 Armenian Drams and 124 academic hours ( 1 

academic hour equivalent to 1300 Armenian Drams) 

including taxes 

 Ubezpieczenie  Insurance is not provided by the University 

 Składki emerytalne Pension contributions are made according the national 

legislations 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

A Polish language study room equipped with computers, a 

projector and a printer, a library with didactic materials and 

textbooks of various types for learning the Polish language.  

 

Accommodation in a single room in a dormitory. Room 

with own bathroom. Equipped with basic furniture, fridge, 

TV. One kitchen - for use with other residents. In addition, 

access to a washing machine and iron. Central heating. 

16. Uwagi i sugestie - 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Belgia, Katolicki Uniwersytet Leuven 

   

1. Dane uczelni KU Leuven 

 

https://www.kuleuven.be/kuleuven/ 

 

Rue Montagne aux Herbes Potagères 26 

1000 Leuven - Bruksela - Antwerpia - Kortrijk 

Belgia 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Letteren campus Brussel 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

BA Toegepaste taalkunde, 15, 

MA Meertalige communicatie, 3, 

MA Tolken, 4, 

MA Vertaling, 3, 

Postgraduaat Tolken, 1 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies| 

Studia II stopnia | second-cycle studies| 

Inne | other 

podyplomowe 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

obowiązkowy, punktowany 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

BA 3 lata, MA i podyplomowe rok język polski jest 

oferowany w ramach różnych kursów (Poolse taalkunde, 

Poolse taalbeheersing, Consecutief tolken, Inleiding tot het 

simultaan etc.), zdecydowana ich większość to kursy roczne 

(dwusemestralne) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

koniec września 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

początek września 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Poolse taalbeheersing  

3x2 semestry Poolse taalbeheersing to kurs roczny, 

obowiązkowy na każdym roku studiów licencjackich. 

Zajęcia rozpoczynają się z końcem września (ostatni 

poniedziałek września). Liczba zajęć tygodniowo jest 

zmienna, między 4 a 6 godzin. W semestrze letnim 

bieżącego roku akademickiego lektorka będzie też 

zastępować prowadzącą zajęcia z Poolse taalkunde (na I i II 

roku studiów licencjackich), w wymiarze 2h/tyg. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

4-8 
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12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

15 na studiach licencjackich 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 2-20 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  wyższe, filologiczne, preferowane w kierunku 

językoznawstwa i/lub glottodydaktyki kurs pedagogiczny, 

studia w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego 

 Wymagane kompetencje doświadczenie w prowadzeniu zajęć językowych (w 

przypadku braku doświadczenia: kurs / studia w zakresie 

JPJO- lub prynajmniej kurs pedagogiczny) 

 dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (język 

poprawny, rozbudowany)  

wysoka samoświadomość językowa 

 Organizacja pracy lektor ma dostęp do materiałów dydaktycznych, biurka, 

komputera, ksera itd. ma również wpływ na plan zajęć, 

zawartość prowadzonego kursu i metody oceniania lektor 

pozostaje pod opieką jednego z profesorów, jednak 

wymagana jest duża samodzielność 

 Znajomości języków obcych obowiązkowy język angielski lub holenderski język 

niemiecki, francuski byłby pomocny 

 Inne (proszę opisać jakie) dobra organizacja pracy, samodzielność, inteligencja 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy na czas określony 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

rok 

 Wynagrodzenie brak 

 Ubezpieczenie  brak 

 Składki emerytalne brak 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

brak 

16. Uwagi i sugestie brak 



9 
 

3. Belgia, Uniwersytet w Mons 

   

1. Dane uczelni Université de Mons - Faculty of translation and 

interpretation 

 

www.umons.ac.be 

 

avenue du champ de mars 17 

7000 Mons 

Belgium 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of translation and interpretation (FTI-EII) 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Bachelier en traduction et interprétation, 180, 

Master en traduction à finalité approfondie, 2, 

Master en traduction à finalité interculturelle, 40, 

Master en traduction à finalité multidisciplinaire, 60, 

Master en traduction à finalité didactique, 15 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

optional and scored with ECTS 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Duration of studies = 5 years. Polish is optional course in 

3rd, 4th and 5th years. Teaching takes place from 

September till December (semester 1 = 13 weeks) and then 

from February till May (semester 2 = 13 weeks). Exams take 

place in January, in June and in August/September. 

Language classes last for 4 hours per week. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

September 15 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

September 14 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish language (level 1 (beginners), level 2 (intermediate), 

level 3 (upper-intermediate)) 

Level 1 as well as level 3 are taught in the first semester 

(teaching from september till end of December) = exams in 

January  

Level 2 iis taught n the second semester (February till May) 

= Exams in June If student fails = exams for three levels in 

August/September 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

4 hours per week 
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12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

25 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 20-30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Polish language and culture + teaching 

 Wymagane kompetencje Adaptability 

 Organizacja pracy Autonomous 

 Znajomości języków obcych Not necessarily French. English is fine. 

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

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy UMOWA PARTNERSTWA with the Polish Institute in 

Brussels 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

2022-2023 (academic year) 

 Wynagrodzenie So far, UMONS has not participated. 

 Ubezpieczenie  Responsibility of the teacher except when in class. 

 Składki emerytalne No pension contribution. 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Umons can provide accommodation in Mons at a reduced 

price. 

16. Uwagi i sugestie We loved our first years of cooperation. We're eager to 

extend it. Let us hope Covid 19 does not stop it. 
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4. 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 

Polonistyka/Slawistyka: pełne studia magisterskie 5 lat (10 

semestrów)  
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długości kursu języka polskiego 

(liczba 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 

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  
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- otwartość i zdolność adaptacji wobec 

wielonarodowościowej wspólnoty studentów  

- umiejętność współpracy w zespole 

 Organizacja pracy - Praca we współpracy z kadrą nauczycielską polonistyki – z 

profesorem i dyrektorem katedry polonistyki na wydziale i 

asystentem.  

- Zajęcia dzienne, wydarzenia kulturalne organizowane w 

czasie zajęć, niekiedy – wieczorami (gdy wieczory otwarte 

są także dl dla Polonii).  

- Współpraca z pracownikami administracyjnymi wydziału 

w sprawie prowadzenia programów dydaktycznych 

(tandem językowy, wsparcie dydaktyczne dla studentów 

pierwszego roku, itp.) 

 Znajomości języków obcych 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:  
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- 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”. 

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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5. Bośnia i Hercegowina, Uniwersytet w Sarajewie 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do 

naboru w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni University of Sarajevo 
 

www.unsa.ba 

 

Obala Kulina bana 7/II 

71 000 

Sarajevo, Bośnia i Hercegowina 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Philosophy 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Undergraduate studies: Slavic Languages and Literature 

30 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia  

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Optional, scored ECTS 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Three years, undergraduate studies, two semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

Beginning of October 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30 September 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish Language and Culture, 

Acquiring knowledge of the Polish language system at the 

phonological and morphological level. Learning Polish 

vocabulary. Ability to understand and write. Learning how 

to respond (verbally and in writing) 

 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

8 hours teaching/ 2 hours individual consultations 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

n/a 
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aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

5 – 30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  MA study in linguistics completed, or equivalent. 

 Wymagane kompetencje Ability to motivate students, to work in small groups, 

experience in teaching Polish as a foreign language, 

patience, teamwork. Knowledge of the local language at 

the basic level, respect for local culture, teaching 

competence, formal status at home university. 

 Organizacja pracy Ability and desire to organize cultural and other events 

related to Polish language and culture, communication. 

 Znajomości języków obcych Not necessary, English preferable. 

 Inne (proszę opisać jakie) n/A 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Temporal contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

According to NAWA practices 

 Wynagrodzenie University of Sarajevo do not provide wages 

 Ubezpieczenie  University of Sarajevo does not cover insurance expenses 

 Składki emerytalne University of Sarajevo does not cover pension contributions 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

University of Sarajevo Rectorate shall provide 

accommodation expenses. 

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

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do 

naboru w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni Universidade Federal do Paraná - Federalny 

Uniwersytet Parany 
 

www.ufpr.br 

 

Rua XV de Novembro 1299 

80060-000 

Kurytyba, Brazylia 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Setor de Ciências Humanas - Departamento de Polonês, 

Alemão e Letras Clássicas Centro de Línguas e 

Interculturalidade (CELIN) 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Curso de Letras-Polonês, Curso de Licenciatura em Letras 

Português e Polonês, Curso de Bacharelado em Letras 

Polonês., 60 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia  

Centro de Línguas e Interculturalidade (CELIN) - kursy 

języka polskiego dla społeczności akademickiej i 

pozaakademickiej 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Na studiach I stopnia : przedmiot obowiązkowy dla 

studentów i studentek kierunków Letras-Polonês, 

Português Polonês - Licenciatura i Polonês Bacharelado 

oraz wybieralny dla wszystkich pozostałch kierunków, z 

preferencją zapisów dla studentów kierunków 

filologicznych. 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Minimalnie 4,5 roku dla kierunku nauczycielskiego 

(Licenciatura) i 4 lata dla nienauczycielskiego (Bacharelado). 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

Zwyczajowo, luty lub wyjątkowo (n.p. w 2020), początek 

marca każdego roku. W związku z pandemią Covid-19, w 

2021 uczelnia bedzie funkcjonowała zgodnie z 

kalendarzem alternatywnym, jeszcze nieogłoszonym (w tej 

chwili trwa II okres specjalny 2020. 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

31 grudnia kazdego roku (pandemia wpłynie na 

modyfikację tradycyjnych dat). 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

1. Podstawowe przedmioty prowadzone przez lektorów:  

a) Língua Polonesa 1 - 8  

b) Compreensão e Produção em Língua Polonesa 1-2  
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zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

c) Estudos de Cultura Polonesa  

d) Projetos de Aprendizagem 1 - 6.  

W razie potrzeby, mogą nastapić zmiany w proponowanych 

przedmiotach, uwzgledniajace kwalifikaje lektora/-ki. 

 

a) Nauka języka polskiego z uwzględnieniem 4 sprawności, 

w nowym programie rozłożona w 8 semestrach (ze 

względów pedagogicznych, staramy się o zmianę osoby 

prowadzącej po dwóch kolejnych semestrach). 

b) Ćwiczenie i rozwój rozumienia i wypowiedzi ustnej w 

języku polskim na podstawie autentycznych tekstów i 

materiałów audiowizualnych (przedmiot ma 2 poziomy, 

czyli może mieć 2 semestry, z których pierwszy jest 

obowiązkowy, a drugi obieralny). 

c) Przedstawienie i omówienie niektórych aspektów polskiej 

kultury, z uwzględnieniem elementów polskiego 

dziedzictwa kulturowego obecnych w Brazylii. Tematy 

poruszane w pierwszej części semestru to: daty świąt i 

związane z nimi tradycje, folklor i sztuka ludowa w różnych 

historycznych regionach Polski, kulinaria. Następnie są 

zaprezentowani wybitni polscy artyści z dziedziny 

malarstwa, muzyki, rzeźby, architektury, teatru i filmu, wraz 

z opisem stylu i epoki historycznej, w których działali lub 

działają. Wybór artystów dostosowany do zainteresowań 

studentów zapisanych na ten przedmiot (1 semestr). 

d) Dyscyplina poświęcona badaniu zindywidualizowanych 

ścieżek formacyjnych i wprowadzeniu do sfery badań 

akademickich, związanych z językiem, literaturą i kulturą 

polską w szerokim rozumieniu (niezależne semestry, 

niewymagające ciągłości pracy uczącego). 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

Minimalnie 8 i maksymalnie 16 tygodniowo, z 4 godzinami 

konsultacji pozalekcyjnych. Wskazany udział w kursach 

ponadprogramowych - do 2 godzin tygodniowo, oraz w 

organizacji i prowadzeniu wydarzeń kulturalnych. 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

45 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

40 - 70 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Polityka naszej uczelni preferuje lektorów z tytułem 

doktora. Do tej pory, lektorzy nieposiadający tego stopnia 

naukowego wywiązywali się bardzo dobrze ze swoich 

obowiązków dydaktycznych, ale współpraca naukowa z 

pewnością wzbogaciłaby naszą współpracę. 

 Wymagane kompetencje Solidne przygotowanie językowe, jak i w nauczaniu 

polskiego jako języka obcego oraz kulturowe, związane z 

Polską i jej diasporą. Pożądana umiejętność dostosowania 
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się do panujących warunków pracy, stosunków 

międzyludzkich i rozumienia zagadnień tożsamościowych 

oraz międzykulturowości. Oczekiwana jest dociekliwość 

badawcza. Mile widziana znajomość języka portugalskiego 

lub hiszpańskiego. W związku z pandemią, konieczne 

opanowanie technologii Komunikacji i Informacji (TIC) 

wobec dużego prawdopodobieństwa konieczności 

zdalnego prowadzenia zajęć. 

 Organizacja pracy Obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy, z odpowiednio 

niższym pensum dydaktycznym (między 8 a 16 godzinami) 

poza zajęciami, prowadzone są indywidualne konsultacje, w 

minimalnym wymiarze 4 godzin tygodniowo. Nasze studia 

są wieczorowe, więc zajęcia często kończą się o godz. 

22:30, a niektóre przedmioty mogą wymagać pracy w 

soboty. Współpraca z Centrum Jezykowym może wymagać 

poprowadzenia warsztatów językowych i metodycznych ze 

stażystami. 

 Znajomości języków obcych Wskazana znajomość języka portugalskiego lub 

hiszpańskiego. 

 Inne (proszę opisać jakie) Gotowość do (współ)pracy wybiegającej poza kwestie ściśle 

glottodydaktyczne, mającej na celu propagowanie kultury 

polskiej, ale i interesowanie się miejscową kultura 

polonijną. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Skierowanie lektora przez NAWA do pracy stanowi 

podstawę do jego / jej udziału w programie 

instytucjonalnym UFPR pod nazwą `Porfessor Leitor` 

(Nauczyciel lektor), który upoważnia do prowadzenia zajęć 

na studiach I i/lub II stopnia. Umowa na czas określony (1 

rok), z możliwością odnowienia, zgodnie z potrzebami 

departamentu, w którym lektor działa. 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Standardowo, umowa opiewa na okres 10 do 12 miesięcy, z 

możliwością jej przedłużenia, pod warunkiem uzgodnienia 

tego z NAWA. 

 Wynagrodzenie Lektor w chwili obecnej otrzymuje miesięcznie pomoc 

finansową na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania i 

uzupełnienia kosztów utrzymania, w wysokości 3.000,00 

reali brazylijskich, co wynika z budżetu uniwersytetu na rok 

2020. 

 Ubezpieczenie  W Brazylii istnieje system opieki zdrowotnej (SUS) 

obejmujący wszystkie osoby znajdujące się na terenie kraju. 

Ubezpieczenie jednak może stanowić wymóg wizowy. 

 Składki emerytalne Pomoc finansowa nie obejmuje składek emerytalnych. 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Uniwersytet nie oferuje zakwaterowania. Lektor może 

korzystać ze stołówki uniwersyteckiej oraz infrastruktury 

sportowej i kulturalnej, w tym z bibliotek. 

16. Uwagi i sugestie Podkreśliłabym wyjatkowość sytuacji w 2020 roku, co z 

pewnościa się przedłuży na rok 2021, w związku z 

pandemią Covid-19. W tej chwili, zajęcia prowadzone są 

zdalnie, w trybie wyjątkowym, zgodnie z przepisami 

opracowywanymi doraźnie przez Radę Uniwersytecką. 
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Kolejna kwestia, istotna dla lektoratów w Brazylii, to 

kalendarz akademicki inny niż europejski: w normalnych 

warunkach, zawiera się w ramach jednego roku 

kalendarzowego, pomiędzy lutym a grudniem. To 

rozwiązanie prowadzi do pewnych utrudnień w 

synchronizacji wymogów NAWY z realnymi warunkami 

pracy lektorów na naszej uczelni(n.p., konieczność 

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z lektorem(/-ką), 

który jeszcze nie podjął u nas pracy). Podczas pandemii, 

będziemy musieli stosować się do adaptacji kalendarza i 

zakładamy, że lektorka/lektor przyjmie takie wymogi ze 

zrozumieniem. 
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7. Bułgaria, Uniwersytet im. Św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii 

   

1. Dane uczelni Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta 

Ochrydzkiego 

 

https://www.uni-sofia.bg/eng 

 

Tzar Osvoboditel Blvd. 15 

1504 Sofia 

Bułgaria 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Wydział Filologii Słowiańskiej  

Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

kierunek - filologia słowiańska, specjalność - filologia 

polska, 35, 

kierunek - filologia słowiańska, specjalność - filologia 

ukraińska,10, 

kierunek - filologia bułgarska,W bieżącym roku 

akademickim grupa nie powstała. W przypadku jej 

sformowania liczy ona do 20 osób.,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Obowiązkowy, punktowany 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

1. Filologia polska - 5-letnie jednolite studia magisterskie. 

W ramach kierunku zajęcia z języka polskiego prowadzone 

są przez cały okres studiów (10 semestrów, 10-12 godzin 

tygodniowo na każdym roku).  

 

2. Filologia ukraińska - 5-letnie jednolite studia 

magisterskie. W ramach kierunku zajęcia z języka polskiego 

prowadzone są przez 2 semestry (30 tygodni, 60 godzin).  

 

3. Filologia bułgarska - studia I stopnia. W ramach kierunku 

zajęcia z języka polskiego (w przypadku sformowania 

grupy) prowadzone są przez jeden semestr (15 tygodni, 30 

godzin). 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

01.10.2021 (bieżący rok akademicki). Rok akademicki w 

Bułgarii rozpoczyna się 1 października. 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

10.06.2022 (sesja regularna 13.06.2022-08.07.2022, sesja 

poprawkowa 15.08.2022-02.09.2022). Zajęcia w danym roku 

akademickim kończą się w Bułgarii najpóźniej do 15 

czerwca i rozpoczyna się sesja regularna, kończąca się 
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najpóźniej do 20 lipca. Od połowy sierpnia do najpóźniej 

10 września trwa 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) 

Zajęcia praktyczne z języka polskiego – Lektor będzie 

prowadził praktyczne zajęcia z języka polskiego (z 

naciskiem na rozwijanie sprawności mówienia, rozumienia 

ze słuchu oraz pisania) na wszystkich latach studiów 

polonistycznych:  

I rok - 2 semestry, 30 tygodni, 2 godziny tygodniowo, 60 

godzin  

II rok - 2 semestry, 30 tygodni, 2 godziny tygodniowo, 60 

godzin  

III rok - 2 semestry, 30 tygodni, 2 godziny tygodniowo, 60 

godzin  

IV rok - 2 semestry, 30 tygodni, 4 godziny tygodniowo, 120 

godzin  

V rok - 2 semestry, 30 tygodni, 4 godziny tygodniowo, 120 

godzin, 

 

Przekład konferencyjny – Zajęcia rozwijają praktyczne 

umiejętności tłumaczenia symultanicznego kabinowego 

oraz konsekutywnego (z języka bułgarskiego na język 

polski oraz z języka polskiego na język bułgarski) z różnych 

zakresów tematycznych.  

Zajęcia prowadzone są na V roku studiów przez 2 semestry 

(30 tygodni, 6 godzin tygodniowo, 180 godzin). 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

17-20 godzin 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

35 - filologia polska 10 - filologia ukraińska 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 9-13 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Studia wyższe filologiczne 

 Wymagane kompetencje Przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego. 

 Organizacja pracy Dobrze widziane jest to, aby lektor, oprócz prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, zajmował się również: współpracą z 

polskimi instytucjami dyplomatycznymi oraz kulturalnymi 

na terenie Bułgarii (Ambasada RP w Sofii, Instytut Polski w 

Sofii), stowarzyszeniami polonijnymi (Stowarzyszenie im. W. 

Warneńczyka w Bułgarii) oraz instytucjami w Polsce 

(uczelnie, fundacje, NAWA i in.), kierowaniem studentów na 

kursy letnie języka i kultury polskiej, promowaniem wśród 

studentów kultury polskiej poprzez m.in. organizację 

przedsięwzięć popularyzujących najważniejsze święta, 

tradycje oraz obyczaje, aktywnym włączaniem się w 

działalność uniwersytetu, rozbudową zaplecza 
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dydaktycznego oraz technicznego Gabinetu 

Polonistycznego im. A. Mickiewicza. 

 Znajomości języków obcych Dobrze widziana znajomość języka bułgarskiego, gdyż 

pozwala ona lektorowi na prowadzenie zajęć praktycznych 

z przekładu. 

 Inne (proszę opisać jakie) Brak. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Obecnie lektor ma podpisaną umowę na okres dwóch lat 

(od 01.10.2020-30.09.2022). Wcześniej umowa zawierana 

była na rok. Okres, na jaki zawierana jest umowa zgodny 

jest z ustaleniami strony polskiej i bułgarskiej w oparciu o 

obowiązujący Program Współpracy między Ministrem 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii w 

dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2018-2022. 

 Wynagrodzenie Brutto 1800,40 BGN (obowiązujące od 01.01.2021)  

Netto 1397,08 BGN  

Podatek dochodowy - 10% wynagrodzenia po odtrąceniu 

ubezpieczeń i składek tj. od sumy 1552,30 BGN - 155,23 

BGN 

 Ubezpieczenie  Ubezpieczenie zdrowotne naliczane jest w Bułgarii w 

wysokości 8% od wynagrodzenia brutto, przy czym 4,8% 

kwoty ubezpieczenia pokrywa pracodawca, a 3,2% 

pracownik (57,61 BGN). 

 Składki emerytalne Podstawowa składka emerytalna wynosi w Bułgarii 8,58% 

wynagrodzenia brutto (150,87 BGN). Dodatkowy fundusz 

emerytalny wynosi 2,2% wynagrodzenia brutto (39,61 

BGN). 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Uniwersytet Sofijski zapewnia lektorowi dwupokojowe 

mieszkanie (w bloku mieszkalnym) niedaleko miejsca pracy. 

Zgodnie z obowiązującym Programem Współpracy między 

Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki 

Bułgarii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego na lata 

2018-2022 lektor pokrywa opłaty za wodę, gaz, 

elektryczność, telewizję kablową/satelitarną oraz Internet. 

16. Uwagi i sugestie Brak. 
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8. Bułgaria, Uniwersytet im. Św. Cyryla i Metodego w Tyrnowie Wielkim 

   

1. Dane uczelni Uniwersytet Św. Św. Cyryla i Metodego w 

WielkimTyrnowie 

 

www.uni-vt.bg 

 

ul. Teodosij Tyrnowski 2 

5003 Wielkie Tyrnowo 

Bułgaria 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Wydział Filologiczny, Katedra Slawistyki 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

III r. lingwistyki stosowanej z językiem polskim (pierwszy 

język angielski/niemiecki), 4 osoby, 

IV r. lingwistyki stosowanej z językiem polskim (pierwszy 

język angielski/rosyjski), 5 osób, 

Fakultatywny kurs języka polskiego (pierwszy semestr 

kursu) – studenci II roku kierunków: filologia bułgarska, 

filologia angielska, dziennikarstwo, 11 osób, 

Fakultatywny kurs języka polskiego (trzeci semestr kursu) – 

studenci III roku kierunków: filologia bułgarska, filologia 

angielska, rusycystyka, lingwistyka stosowana, 5 osób, 

Roczne zaoczne studia magisterskie: translatologia z 

językiem angielskim i polskim,1 osoba,  

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 

Fakultatywne kursy języka polskiego 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Obowiązkowy w ramach wybranego kierunku studiów 

licencjackich.  

Obowiązkowy jako wybrany fakultatywny kurs językowy. 

Punktowany. 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Studia licencjackie – 4 lata, 8 semestrów nauczania języka 

polskiego, różna ilość zajęć w każdym semestrze.  

 

Studia magisterskie – rok lub półtora roku, 2 lub 3 

semestry.  

 

Fakultatywne kursy języka polskiego w ramach studiów 

licencjackich – 2 lata, 4 semestry nauczania języka 

polskiego. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1.10.2022 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30.09. 2023 
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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) 

Praktyczna nauka języka polskiegoPraktyczna nauka języka 

polskiego na lingwistyce stosowanej z językiem polskim 

(studia licencjackie) – kurs trwa 8 semestrów, różna ilość 

godzin tygodniowo w każdym semestrze. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

Pensum wynosi 360 godzin rocznie, tj. 12 godzin 

tygodniowo. 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

26 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 27-37 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Wyższe polonistyczne lub bułgarystyczne, specjalizacja 

glottodydaktyczna lub językoznawcza, preferujemy 

kandydatów ze stopniem naukowym doktora. 

 Wymagane kompetencje Umiejętność pracy w zespole wielonarodowościowym (w 

Katedrze Slawistyki pracują lektorzy z Serbii i Słowacji), 

umiejętność adaptacji w kulturowym i językowym 

środowisku bułgarskim, tolerancja religijna (wśród 

studentów są także muzułmanie - bułgarscy Turcy), 

gotowość do podjęcia działań wykraczających poza 

ustalone obowiązki, służących promowaniu wiedzy o Polsce 

w Bułgarii. Zdolność elastycznego reagowania w sytuacjach 

problemowych. Doświadczenie w nauczaniu zdalnym. 

 Organizacja pracy Dyspozycyjność. Włączenie się w prace katedry. 

Wypełnianie wymagań administracyjnych uczelni 

(konieczna przynjamniej podstawowa znajomość języka 

bułgarskiego). 

 Znajomości języków obcych Bułgarski lub angielski. 

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

słowiańskojęzycznymi. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę na czas określony. 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

1 rok 

 Wynagrodzenie Zależnie od stanowiska – od 700 do 1400 lewów (docent), 

tj. 360 - 680 euro 

 Ubezpieczenie  Tak, ubezpieczenie zdrowotne (usługi opieki zdrowotnej są 

częściowo odpłatne), składki odprowadzane od 

wynagrodzenia brutto lektora. 

 Składki emerytalne Tak, składki emerytalne odprowadzane od wynagrodzenia 

brutto lektora. 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Jednopokojowe urządzone mieszkanie w budynku w 

pobliżu uniwersytetu.  
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Lektor wnosi opłaty bieżące (energia elektryczna, woda), 

jeśli przekroczą one sumę 200 lewów tj. około 105 euro 

miesięcznie (w rozliczeniu rocznym). Ogrzewanie 

mieszkania i wody energią elektryczną, kuchenka 

elektryczna – ustalony przez uczelnię limit może być 

przekroczony. 

16. Uwagi i sugestie Nie ma. 
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9. Chiny, Uniwersytet Studiów Międzynarodowych w Xi'an 

   

1. Dane uczelni Xi'an International Studies University 

 

https://www.xisu.edu.cn/ 

 

South Wenyuan Road 64 

710128 Xi'an 

China 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

The School of European Studies 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Polish Studies, 39 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

mandatory, scored 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

8 semesters / 4 academic years 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

The last Monday of August 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

The second Friday of July 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Elementary Polish / Advanced Polish 

From 1 to 4 semester/ From 5-7 semester 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

6-8 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

39 
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13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 20-40 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Ph.D 

 Wymagane kompetencje Teaching Polish as a foreign language 

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

arrangement. 

 Znajomości języków obcych English 

 Inne (proszę opisać jakie) ------ 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Contract of employment on specified time 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

For every academic year 

 Wynagrodzenie It depends on education. 

 Ubezpieczenie  ------ 

 Składki emerytalne ------ 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Free accommodation 

16. Uwagi i sugestie ------ 



29 
 

10.  Chiny, Uniwersytet Spraw Międzynarodowych w Kantonie 

   

1. Dane uczelni Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynadorowych 

(GDUFS) 

 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Wydział Języków i Kultur Europejskich 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

1. Polonistyka, Studia I stopnia (undergraduate studies), 45 

studentów 

2. Polonistyka, Studia II stopnia (graduate studies), 4 

studentów 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

•Studia I stopnia (undergraduate studies) 

•Studia II stopnia (graduate studies) 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Studia I st.: Obowiązkowy: 74; nieobowiązkowy: 22; 

praktyka: 2; licencjat: 6 

Studia II st.: Obowiązkowy: 13; nieobowiązkowy 14; 

praktyka i wykład 3 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Studia I st. 4-letnie, długość kursu z j. polskiego 7 

semestrów (8. semestr – pisanie licencjatu) 

 Studia II st. 3-letnie, długość kursu z j. polskiego 3 

semestry (4., 5. i 6. semestry – pisanie pracy magisterskiej) 

7. Struktura roku akademickiego • semestry (semesters) 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

6 września 2022 r. 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

9 lipca 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) 

1.Język polski poziom podstawowy 

Zajęcia typu lektorat dla I roku na poziomie A1, A2, 2 

semestry. Program zajęć zgodny z podręcznikiem 

podstawowym Krok po kroku 1 oraz materiałami własnymi 

lektorów. Egzamin końcowy. Prace zaliczeniowe. 

 

2. Język polski poziom średni  

Zajęcia typu lektorat dla II roku na poziomie A2, B1 , 2 

semestry. Program zajęć zgodny z podręcznikiem 

podstawowym Krok po kroku 2  oraz materiałami własnymi 

lektorów. Egzamin końcowy. Prace zaliczeniowe. 

 

3. Pisanie tekstów w języku polskim 

Zajęcia z redagowania tekstów dla IV roku - 2 semestry. 

Materiały własne lektora, ćwiczenia w pisaniu na zajęciach, 
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pisanie referatów, artykułów oraz fragmentów pracy licencj. 

Prace zaliczeniowe.  Egzamin końcowy. 

 

4. Tłumaczenie ustne 

Materiały własne lektora, ćwiczenia w tłumaczeniu na 

zajęciach. Dla IV roku – semestr. Wspólne prowadzenie 

zajęć z chińskim lektorem. Egzamin końcowy. Prace 

zaliczeniowe. 

 

5. Słuchanie 

Materiały własne lektora, ćwiczenia w słuchaniu na 

zajęciach. Egzamin końcowy. Prace zaliczeniowe. 

 

6. Gramatyka języka polskiego na poziomie 

zaawansowanym 

Studia II st. Zajęcia z gramatyki opisowej j. polskiego, 

wykłady oraz ćwiczenia , 1 semestr . Zaliczenie semestralne. 

Egzamin końcowy 

 

7. Historia literatury polskiej  

Studia II st. Zajęcia z historii literatury polskiej, wykłady oraz 

ćwiczenia, 1 semestr. Zaliczenie semestralne. Egzamin 

końcowy 

 

8. Kultura polska  

Studia II st. Zajęcia z kultury polskiej, wykłady oraz 

ćwiczenia, 1 semestr. Zaliczenie semestralne. Egzamin 

końcowy 

 

9. Media i społeczeństwo  

Studia II st. wprowadzenie wiedzy o polskich mediach i 

społeczeństwie, wykłady oraz ćwiczenia, 1 semestr. 

Zaliczenie semestralne. Egzamin końcowy 

 

10. Praktyka współczesnego języka polskiego  

Studia II st. Zajęcia z języka polskiego stosowanego w 

różnych kontekstach, wykłady oraz ćwiczenia , 1 semestr . 

Zaliczenie semestralne. Egzamin końcowy 

 

11. Historia Polski  

Studia II st. Zajęcia z historii Polski, wykłady oraz ćwiczenia, 

1 semestr. Zaliczenie semestralne. Egzamin końcowy 

 

12. Współczesna literatura polska  

Studia II st. Zajęcia z współczesnej literatury polskiej, 

wykłady oraz ćwiczenia, 1 semestr. Zaliczenie semestralne. 

Egzamin końcowy 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

12 godz. tygodniowo 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

49 studentów (13 studentów odbywa studia w Polsce) 
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aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

40 - 50 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  1. Wykształcenie wyższe  - ukończony stacjonarny wydział 

filologii polskiej na uniwersytecie polskim oraz min. tytuł 

magistra  filologii polskiej na uniwersytecie polskim. 

2. Ukończone studia podyplomowe nauczania języka 

polskiego jako obcego. 

 Wymagane kompetencje - Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego studentów 

zagranicznych.  

- Zaangażowanie w życie akademickie i naukowe ośrodka 

macierzystego 

 Organizacja pracy Zajęcia z grupami przez cały rok akademicki,  2 semestry 

kończące się sesją egzaminacyjną. Egzaminy pisemne i 

ustne. 

 Znajomości języków obcych Język angielski, komunikatywnie; język chiński preferowany 

 Inne (proszę opisać jakie) Organizowanie zajęć z zakresu  kultury i tradycji polskiej dla 

studentów , współpraca z polskimi placówkami 

dyplomatycznymi  w Chinach (Konsulat Generalny RP oraz 

Ambasada RP) 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

rok (dwa semestry akademickie) 

 Wynagrodzenie 10-11 tys. juanów brutto 

 Ubezpieczenie  Własne pracownika 

 Składki emerytalne dobrowolne pracownika (ZUS w Polsce) 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Zakwaterowanie na terenie kampusu w hotelu dla 

nauczycieli zagranicznych  

16. Uwagi i sugestie - 
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11. Chiny, Uniwersytet 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., 
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Internet news,Lektor prowadzi te zajęcia w siódmym 

semestrze dla studentów zaawansowanych, trwają jeden 

semestr., 

 

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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12. Chiny, Północno-Wschodni Uniwersytet w Shenyang 

   

1. Dane uczelni Northeastern University 

 

http://english.neu.edu.cn 

 

Wenhua Road 3-11 

110819 Shenyang 

China 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Foreign Studies College 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

All fields of study (there is a course attended by the 

students of all specialisations), 28 students (fall semester 

2021), 

 

Russian Language - Polish language as a minor (intensive 

language course), 4 students (fall semester 2021),  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Courses are optional and scored. 1 credit is approximately 

1.5 ECTS. The course for Russian major students is for 4 

credits, Basic Polish Language Course: 2 credits, Academic 

Polish Language Course: 2 credits, Advanced Polish 

Language course is also for 2 credits. 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

All first-cycle studies are 4-year programs, and Polish 

language courses length varies from one semester (Basic 

Polish Language Course, Academic Polish Language) to 

three semesters (Intensive Polish Language Course for 

Russian major students). 

7. Struktura roku akademickiego Trymestry |trimesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

September 6, 2021 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

August 27, 2022 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Basic Polish Language Course, A course devoted to the 

students studying all fields of study they are supposed to 

learn the basics of the Polish language and culture, time: 32 

hours in total the number of semesters: 1., 

 

 Advanced Polish Language Course (when there are at least 

10 students interested), It is the continuation of the Basic 

Polish Language Course, mostly for the students who 

already studied the basics of Polish before, time: 32 hours 

in total the number of semesters: 1., 
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Intensive Polish Language Course for Russian major 

students,It is a course which can prepare students to 

continue studying both Polish and Russian in Poland (as a 

part of exchange program with the University of Silesia in 

Katowice), time: 64 hours in total, the number of semesters: 

3, the course always starts on week 1., 

 

Academic Polish Language (Basic) Course, It is a course for 

students of all fields of study, helping them to study the 

basics of Polish language, the course is conducted on two 

campuses of Northeastern University time: 32 hours in 

total, the numbers of semesters: 1, the course usually starts 

on week 1. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

7 - 16 hours of classes a week. 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

In fall semester 2021 we have 32 students studying Polish 

language 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 120-150 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  A Polish language teacher should have a master’s degree 

(preferably Polish language or foreign language major, can 

have a specialization in teaching Polish as a foreign 

language or have a diploma of postgraduates studies in 

teaching Polish). 

 Wymagane kompetencje The Polish language teacher in Northeastern University 

should have experience in teaching Polish as a foreign 

language (at least 2 years) and should be good at 

organizing cultural activities. The teacher should be a 

native speaker of Polish language. 

 Organizacja pracy The teacher should always properly conduct their duties 

and organize their classes. They should prepare syllabi of 

the courses and teaching plans in advance. The teacher 

should be punctual and well-organised, always helpful to 

students and ready to organize extracurricular activities. 

 Znajomości języków obcych Intermediate level of English at . It would also be an 

advantage if they can manage Russian or Mandarin. 

 Inne (proszę opisać jakie) No 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Full time employment contract for on academic year. 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

From the beginning of the fall semester to the end of the 

next spring semester (from the beginning of September 

2021 to the end of July 2022 ). 

 Wynagrodzenie Monthly salary before tax:   

Teacher with bachelor’s degree: RMB 7000  

Teacher with master’s degree: RMB 8000  
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Teacher with doctor’s degree: RMB 9000 

 Ubezpieczenie  NEU will buy health and accidental insurance in China for 

the teacher. 

 Składki emerytalne No 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Free apartment next to campus with bedclothes, shower, 

western toilet, washing machine, air conditioner, TV, free 

Wi-Fi in the room, and CCTV at the gate of the building 

and the stairs. The building manager is available 24 hours.  

Free shuttle bus connecting 3 campuses. 

Free Chinese course. The expense of the health check and 

the residence permit will be borne by NEU. 

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

   

1. Dane uczelni Daliański Uniwersytet Języków Obcych w Dalianie 

Dalian University of Foreign Languages 

 

https://www.dlufl.edu.cn/ 

 

West Section, Lvshun South Road No.6 

116044 Dalian 

Chiny 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Wydział Języków i Kultur Europejskich 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Polonistyka, 10 studentów 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Obowiązkowy, punktowany 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

8 semestrów, z tym, że podpisana jest umowa na realizację 

programu 2+2 z Uniwersytetem Jagiellońskim 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1 września 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

20 lipca 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Kurs ogólny/ Wymowa i intonacja / Słuchanie i mówienie/ 

Konsultacje dla studentów/ Klub polski/ Warsztaty 

glottodydaktyczne/ Zajęcia językowe na wyższym poziomie 

dla lektorów 

 

Kurs ogólny, który obejmuje wszystkie sprawności i 

podsystemy języka polskiego jako obcego. (Początek zajęć: 

wrzesień, długość: dwa semestry w obrębie jednego roku 

akademickiego) Wymowa i intonacja / Słuchanie i 

mówienie (w organizacji roku akademickiego zajęcia mogą 

trwać jeden lub dwa semestry) Konsultacje dla studentów（
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raz w tygodniu）, klub polski (Trzeba zorganizować dla 

studentów wydarzenia kulturowe lub językowe raz bądź 2 

razy w miesiącu), warsztaty glottodydaktyczne i zajęcia 

językowe na wyższym poziomie( co dwa tygodnie) w 

ramach wolnego czasu dla zainteresowanych z młodymi 

chińskimi polonistami pracującymi w ośrodku. (Początek 

zajęć: wrzesień, długość: dwa semestry w obrębie jednego 

roku akademickiego) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

10-14 godzin tygodniowo (45 min w konfiguracji 5-7x90 

minut, w tym prowadzenie klubu polskiego) 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

10 studentów 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 10-10 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Magister lub doktor filologii polskiej (najlepiej doktor) 

Dyplom ukończenia studiów lub kursu nauczania jpjo 

będzie dodatkowym atutem 

 Wymagane kompetencje Kandydat/ka na stanowisko lektora języka polskiego 

powinien/powinna być związany/a z wiodącym ośrodkiem 

uniwersyteckim- jednostką naukowo-dydaktyczną 

(potwierdzona współpraca), która zajmuje się kształceniem 

cudzoziemców w zakresie kształcenia językowego i 

kulturowego. Kluczowe będą referencje z takiej jednostki 

dla lektora, który powinien w czasie pobytu w jednostce 

zagranicznej umożliwić współpracę między obu 

jednostkami, celem wymiany doświadczeń, realizacji 

projektów.  

 

Lektor powinien posiadać duże, co najmniej 5 - letnie 

doświadczenie (potwierdzone i udokumentowane), 

powinien wykazać działalność dydaktyczną w zakresie 

nauczania języka polskiego jako obcego z elementami 

naukowym (np. publikacje, udział w konferencjach, autor 

lub współautor podręczników lub pomocy do nauki jpjo). 

 Organizacja pracy Samodzielność, kreatywność, doświadczenie w 

organizowaniu wydarzeń poza językowych, zaangażowanie 

w sprawy naukowo-dydaktyczne na poziomie koncepcji, 

chęć współpracy. 

 Znajomości języków obcych Angielski w stopniu komunikatywnym 

 Inne (proszę opisać jakie) Od lektora oczekuje się przyjaznego stosunku do kraju i 

obywateli, poszanowania kultury i tradycji, 

bezkonfliktowości, umiejętności współpracy z chińskimi 

nauczycielami pod kierunkiem kierownika katedry.  

Lektor kierowany do ośrodka zagranicznego (DUFL) 

powinien być ogólnie w dobrym stanie zdrowia. 
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15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Rok z możliwością przedłużenia 

 Wynagrodzenie 1. Miesięczne wynagrodzenie (12 miesięcy łącznie na rok 

akademicki)  

- Profesor: RMB 9575, Profesor nadzwyczajny: RMB 7840, 

Wykładowca: RMB 6000  

- Doktor: RMB 7840, Magister: RMB 6000  

 

2. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za ponadwymiarowe 

godziny zajęć (obowiązkowe obciążenie dydaktyczne 

wynosi od 10 do 14 godzin tygodniowo)  

*Wysokość wynagrodzenia jest do negocjacji. 

 Ubezpieczenie  Ubezpieczenie wypadkowe, w razie pobytu w szpitalu 

zapewnione jest ubezpieczenie, które pokrywa koszty łóżka 

oraz opieki medycznej. 

 Składki emerytalne Nie 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Bezpłatne zakwaterowanie na terenie kampusu lub 

ekwiwalent RMB 1500 miesięcznie na zakwaterowanie poza 

kampusem w roku akademickim.  

Jeden bilet lotniczy w obie strony (profesor lub doktor) lub 

w jedną stronę (wykładowca lub magister) z Dalian do 

miasta rodzinnego nauczyciela na każdy 12-miesięczny 

okres pracy. 

16. Uwagi i sugestie Kandydat/ka powinien/powinna wykonać inne pracy 

zadane przez kierownika katedry . 
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14.  Chiny, Uniwersytet Języków Obcych w Tianjinie 

   

1. Dane uczelni Uniwersytet Języków Obcych w Tianjinie  

(Tianjin Foreign Studies University) 

 

http://www.tjfsu.edu.cn/ 

 

Machangdao 117 

300204 Tianjin 

Chiny 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Wydział Studiów Europejskich 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Polonistyka, 22 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

obowiązkowy i punktowany 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

8 semestrów ( 4 lata) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1 września 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

koniec czerwca lub początek lipca ( w zależności od roku 

akademickiego) 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Praktyczna nauka języka polskiego 

Przedmiot zaczyna się od pierwszego roku studiów i trwa 7 

semestrów 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

12 godzin zajęć w tygodniu 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

22 studentów 
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13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 20-24 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Magister / doktor 

 Wymagane kompetencje Komnikatywność, myślenie analityczne, sumienność i 

dokładność 

 Organizacja pracy Lektor prowadzi zajęcia o charakterze ćwiczeń ( praktyczna 

nauka języka polskiego oraz gramatyka), jak i 

konwersatoriów( wiedza o Polsce) w roku akademickim 

trwającym od początku września do końca czerwca ( lub 

początku lipca) 

 Znajomości języków obcych Język angielski 

 Inne (proszę opisać jakie) N/A 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę na czas określony 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

10 miesięcy ( od września do czerwca) 

 Wynagrodzenie Magister 7000 RMB miesięcznie  

Doktor 7500 RMB miesięcznie 

 Ubezpieczenie  Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

 Składki emerytalne N/A 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Bezpłatne zakwaterowanie  

1100 RMB rocznie dodatku turystycznego  

Bezpłatny kurs języka chińskiego 

16. Uwagi i sugestie brak 
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15.  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 
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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 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 7-25 

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  



44 
 

16. Chorwacja, Uniwersytet w J. J. Strossmayera w Osijeku 

   

1. Dane uczelni Faculty of Humanities and Social Sciences at the 

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek 

 

https://www.ffos.unios.hr/ 

 

L. Jagera 9 

31000 Osijek 

Croatia 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Humanities and Social Sciences at the Josip Juraj 

Strossmayer University of Osijek  

Faculty of Humanities and Social Sciences: 

 - Department of English language and literature  

- Department of German language and literature 

 - Department of Croatian language and literature 

- Department of History 

Polish language teacher is member of our Sub-department 

of Common Courses 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

BA Programme History ,-, 

BA Programme Croatian Language and Literature,-, 

BA Programme English Language and Literature,-, 

BA Programme German Language and Literature,-, 

MA Programme English Language and Literature (Teaching 

English as a Foreign Language Translation and Interpreting 

Studies),-, 

MA Programme German Language and Literature 

(Teaching German as a Foreign Language Translation and 

Interpreting Studies),-,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

- elective course  

- graded  

- ECTS 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Undergraduate studies  

- 3 years (= 6 semesters)  

- courses offered: Polish language 1, Polish language 2, 

Polish language 3, Polish language 4, Polish culture and 

civilization  

- each course is a one-semester course  

 

Graduate studies  

- 2 years (= 4 semesters) 

 - courses offered: Polish language 3, Polish language 4, 

Polish language 5, Polish language 6  

- each course is a one-semester course 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 
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8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1st October 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30th September 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish language 1,  

Ciljevi predmeta Cilj kolegija je upoznati studente s 

osnovama poljske gramatike, fonetičnim sustavom poljskog 

jezika, temeljnim vokabularom i osnovnim pravopisnim 

pravilima, razvijati komunikativne kompetencije studenata i 

vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja. Očekivani ishodi 

učenja za predmet Nakon uspješno završenoga predmeta 

studenti će moći: 

 ― pravilno izgovarati poljske glasove, 

 ― interpretirati jednostavne čitane i slušane tekstove na 

poljskom jeziku 

 ― koristiti se osnovnim vokabularom (razine A1)  

― prepoznati u tekstu proučene gramatičke strukture  

― formulirati odgovore na jednostavna pitanja, kratke 

izjave na poznate teme i jednostavne pismene tekstove  

― upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj 

izjavi i pisanom tekstu  

― primijeniti razlike i sličnosti između poljskog i hrvatskog 

gramatičkog sustava  

Sadržaj predmeta  

Kolegij Poljski jezik 1 obrađuje svakodnevne 

komunikacijske teme kao: pozdravi, upoznavanje, 

prezentacija i osobne podatke, nazivi i definicije zanimanja, 

opisivanje osoba i stvari, hobiji i sport, kupovanje, obroci i 

hrana, naručivanje usluge, predstavljanje obitelji, opisivanje 

obiteljskih odnosa, provođenje slobodnog vremena, 

vrijeme (dani u tjednu, doba dana, računanje vremena), 

snalaženje u gradskom prostoru te gramatičke probleme – 

uporaba padežnog sustava (instrumental jedn. i mn., 

nominativ jedn. i mn., genitiv jedn., akuzativ jedn i mn.), 

rekcija glagola, konjugacije tipa -m, -sz -ę, -isz/-ysz, -ę, -

esz, glagolska vremena, tvorba pridjeva, 

 

Polish language 2, 

Ciljevi predmeta Kolegij se nadovezuje na Poljski jezik 1. Cilj 

kolegija je razvijati i produbljivati stečene jezične vještine - 

upoznati studente s novim gramatičkim strukturama i širiti 

vokabular (razine A1), razvijati komunikativne kompetencije 

studenata te vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja. 

Očekivani ishodi učenja za predmet Nakon uspješno 

završenoga predmeta studenti će moći:  

― interpretirati jednostavne čitane i slušane tekstove na 

poljskom jeziku  

― koristiti se osnovnim vokabularom (razine A1)  

― prepoznati u tekstu proučene gramatičke strukture 

 ― formulirati kratke usmene i pismene izjave na poznatu 

temu  
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― upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj 

izjavi i pisanom tekstu  

― aktivno sudjelovati u razgovoru na poljskom jeziku (u 

službenoj i neslužbenoj situaciji)  

― primijeniti razlike i sličnosti između poljskog i hrvatskog 

gramatičkog sustava  

Sadržaj predmeta  

Kolegij Poljski jezik 2 obrađuje svakodnevne 

komunikacijske teme kao gradski život, osjećaji i emocije, 

uređivanje stana, putovanje i turističke destinacije u 

Poljskoj, kupnja, opisivanje vremena, pisanje biografije, 

naručivanje usluga, svijet mode, vanjski izgled i dijelovi 

tijela, snalaženje u posebnim situacijama (bolest, prometna 

nesreća, krađa) te gramatičke probleme – padežni sustav 

(genitiv mn., lokativ jedn. i mn.), osobne i posvojne 

zamjenice (uporaba, deklinacija), glagolska vremena, 

modalni glagoli, tvorba priloga, glagolski vid, komparacija 

pridjeva i priloga, prijedlozi (uporaba, rekcija, statični i 

dinamični prijedlozi)., 

 

Polish language 3, 

Ciljevi predmeta  

Kolegij je nastavak Poljskog jezika 2. Cilj je kolegija 

produbljivati stečene jezične vještine - upoznati studente s 

novima gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate, 

obogatiti vokabular (razine A2), razvijati komunikativne 

kompetencije studenata i vještinu pisanoga i usmenoga 

izražavanja. Očekivani ishodi učenja za predmet Nakon 

uspješno završenoga predmeta studenti će moći:  

- koristiti se osnovnim vokabularom (razine A1-A2)  

- analizirati jednostavne pročitane i preslušane tekstove na 

poljskom jeziku  

- prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s 

hrvatskog na poljski  

- formulirati odgovore na postavljena pitanja, usmene 

izjave na poznate teme i pisma s određenom namjenom 

kao sažetak, recenzija, životopis  

- upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj 

izjavi i pisanom tekstu  

- prepoznati elemente govornog jezika - aktivno 

sudjelovati u razgovoru na poljskome jeziku (razlikujući 

službenu i neslužbenu komunikaciju)  

- predstaviti kulturološke razlike između Poljske i Hrvatske 

Sadržaj predmeta  

Kolegij obrađuje svakodnevne komunikacijske teme kao 

predstavljanje osobe (vanjski izgled i osobine karaktera, 

nacionalnost), kino i film (recenziranje, opisivanje raznih 

vrsta filma, pisanje sažetka), sportska aktivnost, 

obrazovanje, Internet, posao (pisanje zamolbe za 

zaposlenje, životopisa), obitelj i porijeklo, putovanje i 

turizam (snalaženje na aerodromu, kolodvoru i sl., turističke 

destinacije u Poljskoj), promet te gramatičke probleme – 



47 
 

uvježbavanje padežnog sustava te upoznavanje novih 

(vok.), tvorba glagolskih imenica, tvorba imperativa, brojevi: 

dwaj, trzej, upitne, odnosne zamjenice, glagoli: trzeba, 

warto, należy, można, powinno się, glagoli radnje, statični i 

dinamični prijedlozi, 

 

Polish language 4, 

Ciljevi predmeta Kolegij je nastavak Poljskog jezika 3. Cilj je 

kolegija razvijati stečene jezične vještine - upoznati 

studente s novim gramatičkim strukturama te osvježiti 

upoznate, proširiti 4 / 6 vokabular (razine A2), razvijati 

komunikativne kompetencije studenata i vještinu pisanoga 

i usmenoga izražavanja.  

Očekivani ishodi učenja za predmet  

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:  

- koristiti se osnovnim vokabularom (razine A2)  

- interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom 

jeziku  

- prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s 

hrvatskog na poljski  

- formulirati odgovore na postavljena pitanja, usmene 

izjave na poznate teme i kratke tekstove kao privatno 

pismo, intervju, bilješka, poruka 

 - upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj 

izjavi i pisanom tekstu - prepoznati elemente govornog 

jezika  

- aktivno sudjelovati u razgovoru na poljskom jeziku 

(razlikujući službenu i neslužbenu komunikaciju) - analizirati 

kulturološke razlike između Poljske i Hrvatske  

Sadržaj predmeta  

Kolegij obrađuje sljedeće teme: međuljudski odnosi, 

volontiranje, poljske tradicije i osnovne činjenice u poljskoj 

povijesti, opisivanje uspomena i prošlih događaja, politika i 

društvo, svijet prirode, ekologija i zaštita okoliša, kupnja 

(kućanski uređaji), mediji, film i kazalište, umjetnost, 

informacije o certifikacijskim ispitima te gramatičke 

probleme: padežni sustav (uvježbavanje i upoznavanje 

novih struktura - dat. jedn. i mn.), veznici, prijedlog się, 

siebie, kondicionali, deklinacija imenica tipa zwierzę, vid 

glagola, složene rečenice, glagolski pridjev trpni, 

 

Polish language 5, 

Ciljevi predmeta  

Kolegij je nastavak Poljskog jezika 4. Cilj je kolegija razvijati 

stečene jezične vještine - upoznati studente s novim 

gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate, proširiti 

vokabular (razine A2-B1), razvijati komunikativne 

kompetencije studenata i vještinu pisanoga i usmenoga 

izražavanja.  

Očekivani ishodi učenja za predmet  

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:  

- koristiti se vokabularom (razine A2-B1)  
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- interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom 

jeziku  

- prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s 

hrvatskoga na poljski  

- upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj 

izjavi i pisanom tekstu  

- pravilno ispuniti službene obrasce i upitnike  

- pravilno upotrijebiti idiomske fraze  

Sadržaj predmeta  

Kolegij obrađuje sljedeće teme: učenje i ispitivanje, moda i 

ljepota, život i posao, poljska kuhinja, život u emigraciji, 

naručivanje usluga i rješavanje problema, financije te 

utvrđuje upoznane gramatičke konstrukcije i upoznaje s 

novim., 

 

Polish language 6, 

Ciljevi predmeta  

Kolegij je nastavak Poljskog jezika 5. Cilj je kolegija razvijati 

stečene jezične vještine - upoznati studente s novim 

gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate, proširiti 

vokabular (razine B1), razvijati komunikativne kompetencije 

studenata i vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja. 

Očekivani ishodi učenja za predmet  

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:  

- koristiti se vokabularom (razine B1) 5 / 6  

- interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom 

jeziku - prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na 

hrvatski te s hrvatskoga na poljski  

- pravilno upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u 

usmenoj izjavi i pisanom tekstu  

- formulirati dulju pismenu izjavu kao recenzija, intervju, 

sažetak književnog djela i izvornog teksta, službeno pismo, 

komentar na zadanu temu  

Sadržaj predmeta  

Kolegij obrađuje svakodnevne teme kao: svijet ekonomije, 

politički život u Poljskoj, ljudska prava, ravnopravnost i 

diskriminacija, svijet prirode, ekologija i klima, mediji i 

reklama, kultura visoka i popularna, razonoda, religija i 

vjera te utvrđuje upoznane gramatičke konstrukcije i uvodi 

nove, 

 

Polish culture and civilization, 

Ciljevi predmeta  

Kolegij daje osvrt na široko shvaćenu poljsku kulturu i 

civilizaciju. Cilj je upoznati studente s izabranim 

elementima poljske kulturne baštine, predstaviti najvažnije 

povijesne događaje s njihovom ulogom na razvoj poljske 

države, prezentirati dostignuća i ličnosti iz područja 

umjetnosti, književnosti, znanosti te prikazati stvaranje 

poljskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Cilj je 

predmeta također proširiti vokabular i vježbati stečeno 
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jezično gradivo (kolegij predviđa jezične radionice vezane 

uz zadanu temu). Očekivani ishodi učenja za predmet  

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:  

- objasniti kulturološke razlike i sličnosti između Poljske i 

Hrvatske  

- opisati poljsko-hrvatske odnose u povijesnoj perspektivi 

 - predstaviti ključna događanja iz poljske povijesti i njihov 

utjecaj na povijest Europe te na poljsku kulturu  

- nabrojiti najvažnije ličnosti u poljskoj kulturi, umjetnosti i 

znanosti  

- analizirati stvaranje poljskog kulturnog i nacionalnog 

identiteta  

- detaljno okarakterizati poljske regije  

- definirati glavne geografske, demografske i geopolitičke 

značajke Poljske  

Sadržaj predmeta 

Uvod u poljsku književnost. Periodizacija književnih 

razdoblja. Pregled najvažnijih povijesnih događaja i njihova 

uloga u razvitku Poljske, utjecaj na poljsku kulturu, 

umjetnost i književnost te europsku povijest. Poljsko-

hrvatski odnosi u povijesnom kontekstu. Znamenite ličnosti 

u poljskom književnom, znanstvenom i umjetničkom 

svijetu, poljski nobelovci i njihova djela. Poljska u Europi – 

analiza glavnih zemljopisnih, demografskih i geopolitičkih 

značajki. Pregled poljskih regija (položaj, znamenitosti, 

folklor i tradicije, turistička odredišta). Suvremene 

društvene probleme, feminizam u Poljskoj, uloga kršćanstva 

i Katoličke crkve u poljskoj kulturi, sustav obrazovanja, 

političke snage. Kratka povijest poljskog filma (škola 

poljskog filma, kino moralnog nemira, animirani film). 

Razvoj umjetnosti u Poljskoj (pregled i karakteristika stilova, 

reprezentativni spomenici). Povijest poljskog jezika i jezični 

spomenici. Jezik regija i dijalekti, karakteristika izabranih 

sociolekta. Plesna radionica. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

approximately 12-16 hours a week (since it is an elective 

course, the number of groups and hence the number of 

hours can vary) 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

winter semester 2021/2022: - Poljski jezik 1 / Polish 

language 1: 29 students - Poljski jezik 3 / Polish language 3: 

7 students - Poljski jezik 5 / Polish language 5: 1 students - 

Poljska kultura i civilizacija / Polish culture and civilization: 

13 students 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 50-70 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

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

literature etc 

 Wymagane kompetencje good teaching skills, computer literacy 

 Organizacja pracy lectures, seminar, exercise groups 
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 Znajomości języków obcych Croatian or readiness to learn Croatian knowledge of other 

foreign languages is a great plus 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy a limited term contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

one year 

 Wynagrodzenie 7.240,53 HRK (net) 

 Ubezpieczenie  yes 1.699,82 HRK 

 Składki emerytalne yes 2.060,39 HRK 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

2.200,00 HRK a month for accomodation 

16. Uwagi i sugestie  
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17. Chorwacja, Uniwersytet w Rijece 

   

1. Dane uczelni Sveučilište u Rijeci 

 

ffri.hr 

 

Sveučilišna avenija 4 

51000 Rijeka 

Chorwacja 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Odsjek za kroatistiku 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Chorwacki jezyk i literatura - studia licencjackie i studia 

magisterskie, 35, 

Studia przekladoznawcze, 6, 

Program Uczenia sie przez cale zycie,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 

Inne | other 

Program Uczenia sie Przez Cale Zycie 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

nieobowiazkowy (3 ECTS), 

 na studiach przekladoznawczych (5 ECTS) - obowiazkowy, 

Uczenie sie Przez Cale Zycie (5 ECTS) 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

- studia licencjackie - 6 semstrow trwaja studia, j. polski jest 

prowadzony przez 5 semestrow  

- studia magisterskie - 4 semestry trwaja studia, j. polski 

prowadzony jest przez 3  

- studia przekladoznawcze magisterskie - 4 semestry trwaja 

studia, jezyk polski prowadzonz jest przez 4 semetsry 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1.10 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30.09 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polski 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

Zajecia z jezyka polskiego jako obcego - 7 przedmiotow, 

kazdy trwa jeden semestr, 

 

Jezyk polski dla tlumaczy 1, 2, 3, 4, 

Zajecia obowiazkowe dla studentow, ktorzy beda zajmowac 

sie przekladem pisemnym z jezyka polskiego na j. 

chorwacki, 

 

Polska kultura i cywilizacja - zajecia w j.chorwackim, 
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Zapoznanie studentow z podstawowa wiedza dotychaca 

polskiej kultury, geografii, hiostorii, sztuki itd. - 1 semestr x 

3 godziny w tygodniu, 

 

Polska literatura XIX i XX wieku - zajecia w j. chorwackim, 

Zapozananie studentow z najwazniejszymi fenomenami i 

dzielami z polskiej literatury XIX i XX wieku, 

 

Polska kinematografia - zajecia w j. chorwackim, 

Zapozananie studentow z polska kinematografia od 

poczatku kina po dzien dzisiejszy, z najwazniejszymi 

tworcami polskiego kina i najwazniejszymi kierunkami w 

polskim kinie 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

19 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

45 - jezyk polski 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 30-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  - studia magisterskie jezyka polskiego i literatury - studia 

magisterskie z nauczania jezyk polskiego jako obcego - 

znajomosc jezyka chorwackiego 

 Wymagane kompetencje - umiejetnosc pracy w grupie  

- znajomosc jezykow obcych, w tym j. chorwackiego i 

angielskiego  

- umiejetnosci organizacyjne  

- doswiadczenie w prowadzeniu zajec w szkole wyzszej 

 Organizacja pracy - wyklady, seminaria, cwiczenia 

 - popularyzacja nauki, wyklady otwarte  

- wspolpraca kulturalna na roznych poziomach 

 Znajomości języków obcych - j. angielski - j. chorwacki 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o prace na czas okreslony 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

na rok lub dwa 

 Wynagrodzenie 7000 kn 

 Ubezpieczenie  ubezpieczenie panstwowe 

 Składki emerytalne ubezpieczenie panstwowe 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

- transport do pracy i z pracy od okreslonej liczby 

kilometrow  

- dodatek ze wzgledu na staz  

- dodatek na Boze Narodzenie  

- dodatek do mieszkania 
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16. Uwagi i sugestie  
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18. Chorwacja, Uniwersytet w Zagrzebiu 

   

1. Dane uczelni Uniwersytet w Zagrzebiu 

 

www.ffzg.hr http://www.ffzg.unizg.hr/zslav/o-katedri-3/ 

 

Ul. Ivana Lučića 3 

10000 Zagrzeb 

Chorwacja 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Wydział Filozoficzny,  

Instytut Zachodniosłowiańskich Języków i Kultur,  

Katedra Języka Polskiego i 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) 

Studia Języka Polskiego i Literatury (polonistyka) * lektorat 

dla studentów polonistyki (studia I stopnia), około 90 osób, 

 

Studia Języka Polskiego i Literatury (polonistyka) * lektorat 

dla studentów polonistyki (studia II stopnia), około 40 

osób, 

 

Studia Języka Polskiego i Literatury (polonistyka) *kurs 

""Język polski dla niepolonistów"" (oferowany w semestrze 

letnim jako przedmiot fakultatywny dla wszystkich 

studentów Wydziału), około 25 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) 

* lektorat w ramach studiów I i II stopnia (zajęcia 

obowiązkowe, punktowane)  

* kurs ""Język polski dla niepolonistów"" (zajęcia 

fakultatywne, punktowane) 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

* lektorat w ramach studiów I stopnia (6 semestrów)  

* lektorat w ramach studiów II stopnia (4 semestry)  

* kurs ""Język polski dla niepolonistów"" w ramach zajęć 

fakultatywnych dla studentów studiów filologicznych (1 

semestr) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1 października 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30 września 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

lektorat dla studentów I roku, 

* zajęcia na poziomie A (A1 i A2)  

* data rozpoczęcia zajęć: 1 października  

* trwają 2 semestry (zimowy i letni), 

 

zajęcia fonolaboratoryjne dla studentów I roku, 

* zajęcia na poziomie A1 poświęcone wymowie  
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* data rozpoczęcia zajęć: 1 października 

* trwają 1 semestr (zimowy), 

 

lektorat dla studentów I roku studiach dyplomowych (IV 

rok), 

* zajęcia na poziomie C1 

* data rozpoczęcia zajęć: 1 października  

* trwają 2 semestry (zimowy i letni) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

* semestr zimowy: 15-19 godzin * semestr letni: 16-18 

godzin 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

* obecny I rok - 28 osoby  

* obecny I rok studiach dyplomowych (IV rok) - 24 osoby.  

W sumie na 5 latach studiuje około 125 osób. 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 22-30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  * wykształcenie polonistyczne (obligatoryjne)  

* wykształcenie glottodydaktyczne (fakultatywne) 

 Wymagane kompetencje * umiejętność pracy zespołowej (pożądana z uwagi na 

współprowadzenie zajęć oraz konieczność przygotowania 

programu prowadzonych przez siebie zajęć, tak aby 

wpisywał się on w program studiów polonistycznych) 

 Organizacja pracy * umiejętność samodzielnego przygotowania i 

przeprowadzenia kursu języka polskiego oraz dokonania 

jego ewaluacji 

 Znajomości języków obcych * znajomość języka chorwackiego 

 Inne (proszę opisać jakie) *chęć do organizacji imprez (Andrzejki, Wigilia, wieczorki 

literackie, spotkania z pisarzami)  

*chęć do przygotowania materiałów glottodydaktycznych 

*chęć do współpracy w ramach projektów naukowych 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy umowa na czas określony 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

październik - wrzesień (tj. 1 rok akademicki) 

 Wynagrodzenie około 6000 kun (w zależności od stażu) 

 Ubezpieczenie  * podstawowe ubezpieczenie zdrowotne jest opłacane 

przez pracodawcę 

 Składki emerytalne * podstawowe składki emerytalne są opłacane przez 

pracodawcę 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

* dodatek mieszkaniowy w wysokości 2200 kun 

16. Uwagi i sugestie * ferie zimowe - cca 23 grudnia do 6 stycznia  

* urlop letni - cca 30 lipca do cca 20 sierpnia 
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19. Czechy, Uniwersytet Karola w Pradze 

   

1. Dane uczelni Univerzita Karlova [Uniwersytet Karola w Pradze] 

 

https://cuni.cz/ 

 

Ovocný trh 560/5 

116 36 Praha 

Republika Czeska 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Katedra středoevropských studií [Katedra Studiów 

Środkowoeuropejskich],  

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) 

Stř edoevropská studia: polonistika [Studia 

Środkowoeuropejskie, specjalizacja Polonistyka], 20, 

 

Lektorat języka polskiego dla niepolonistów (studentów 

różnych kierunów na Uniwersytecie Karola), 40,  

 

Lektorat języka polskiego dla studentów programu ""Vaclav 

Havel: Joint Master Programme"" oraz programu Erasmus, 

9,  

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 

Lektorat dla niepolonistów, studentów Uniwersytetu Karola 

lektorat dla studentów zagranicznych 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Obowiązkowy dla studetów specjalizacji Polonistyka, 

punktowany  

Obowiązkowy dla niepolonistów, którzy wybrali drugi 

obowiązkowy język obcy, punktowany  

Nieobowiązkowy dla niepolonistów, punktowany 

Nieobowiązkowy dla studentów zagranicznych, 

punktowany 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Studia licencjackie – 6 semestrów  

Studia magisterskie – 4 semestry  

Lektorat dla niepolonistów – 4 semestry 

 Lektorat dla studentów zagranicznych - 2 semestry 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

01.10. 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30.09. 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

Praktyczne ćwiczenia z języka polskiego, 

Kurs języka polskiego od poziomu A1 do B2 – gramatyka, 

słownictwo, konwersacja zajęcia rozpoczynają się od I 
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zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

semestru nauki na studiach licencjackich i trwają 6 

semestrów, 

 

Rozwój kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, 

Kurs języka polskiego od poziomu C1 do C2 – gramatyka, 

słownictwo, konwersacja zajęcia rozpoczynają się od I 

semestru nauki na studiach magisterskich i trwają 4 

semestry, 

 

Drugi język obcy: język polski, 

Kurs języka polskiego od poziomu A1 do B1 – gramatyka, 

słownictwo, konwersacja zajęcia trwają 4 semestry i 

prowadzone są dla studentów różnych kierunków, 

 

Czytanie w języku polskim, 

Trwające jeden semestr zajęcia z czytania ze zrozumieniem 

różnego typu tekstów w języku polskim na poziomie B1/B2 

odbywają się w semestrze letnim dla studentów II roku 

studiów licencjackich, 

 

Pisanie w języku polskim, 

Trwające jeden semestr zajęcia z pisania różnego typu 

tekstów w języku polskim na poziomie B1/B2 odbywają się 

w semestrze zimowym dla studentów III roku studiów 

licencjackich, 

 

Języki Europy Środkowej, 

Lektor polskiego prowadzi jedne zajęcia z semestralnego 

cyklu dotyczące umiejscowienia języka polskiego na tle 

innych języków słowiańskich oraz przedstawiające jego 

charakterystyczne cechy zajęcia prowadzone są w języku 

czeskim dla studentów różnych kierunków odbywają się w 

semestrze zimowym, 

 

Polskie realia kulturowe i społecznopolityczne, 

Lektor polskiego prowadzi cztery zajęcia z semestralnego 

cyklu na wybrane tematy z dziedziny polskich realiów 

kulturowych i społeczno-politycznych prowadzone są w 

języku czeskim dla studentów różnych kierunków odbywają 

się w semestrze zimowym, 

 

Polish Course in English, 

Kurs języka polskiego dopasowany do potrzeb grupy (A1-

B1) - gramatyka, słownictwo, konwersacja zajęcia trwają 2 

semestry i są prowadzone dla studentów zagranicznych 

przyjeżdżających do Pragi w ramach różnych umów 

międzynarodowych, 

 

Zajęcia fakultatywne, 

Zajęcia prowadzone przez jeden semestr tematyka 

wynikająca z potrzeb studentów i zainteresowań oraz 
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możliwości lektora (np. polski film, dodatkowe konwersacje, 

liczebnik) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

18 godzin tygodniowo (minimum, bez fakultetów) 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

66 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 50-70 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Wyższe, stopień magistra 

 Wymagane kompetencje Doświadczenie w nauczaniu j. polskiego jako obcego 

 Organizacja pracy Samodzielność, kreatywność. 

 Znajomości języków obcych Język czeski, słowacki lub angielski 

 Inne (proszę opisać jakie) Dobre predyspozycje do pracy w zespole 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę na czas określony 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Jeden lub dwa roki akademickie 

 Wynagrodzenie 27 500 CZK brutto 

 Ubezpieczenie  Ubezpieczenie zdrowotne i socjalne 

 Składki emerytalne nie 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Dofinansowanie zakwaterowania w wysokości 4000 CZK 

miesięcznie Dopłata do bonów żywnościowych – bony w 

wysokości 100 CZK dziennie pokrywane są przez uczelnię w 

55% 

16. Uwagi i sugestie  
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20. Czechy, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu 

   

1. Dane uczelni Uniwersytet im.Palackiego w Ołomuńcu 

 

www.upol.cz 

 

Křížkovského 10 

771 80 Olomouc 

Czechy 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Sekcja Filologii Polskiej Katedry Slawistyki Wydziału 

Filozoficznego Uniwersytetu im.Palackiego w Ołomuńcu 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Filologia polska – studia licencjackie, 16, 

 

Polska filologia ze specjalnością tłumaczeniową i 

ekonomiczną - studia licencjackie, 3, 

 

Filologia polska – studia magisterskie, 3, 

 

Język polski z ukierunkowaniem na tłumaczenie – studia 

magisterskie, 3, 

 

Język polski dla niepolonistów – lektorat dla studentów 

innych kierunków/wydziałów, 67,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia doktoranckie | PHD studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Inne | other 

Język polski dla niepolonistów – lektorat dla studentów 

innych kierunków/wydziałów 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Na filologii polskiej – obowiązkowy, punktowany – dla 

studentów polonistyki.  

Dla niepolonistów (studenci innych filologii lub kierunków) 

– nieobowiązkowy, punktowany. 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Studia licencjackie – 6 semestrów  

Studia magisterskie – 4 semestry  

Niepoloniści (studenci innych filologii lub kierunków) – 2 

lub 4 semestry 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

01.09.2021 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

31.08.2022 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

PNJP – konwersacje 5,6, 

Kurs konwersacji dla studentów 3. roku. – od semestru 

zimowego, wrzesień 2021 – 2 semestry  



60 
 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Kurs koncentruje się na systematycznym funkcjonalnym 

przyswajaniu języka polskiego w mowie i piśmie. Zakłada 

się pracę z oryginalnymi tekstami. Ćwiczenia z 

wykorzystaniem tekstów poszerzają słownictwo, rozwijają 

umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, 

następnie dyskutowania, argumentowania, wyrażania 

aprobaty/sprzeciwu itp., 

 

PNJP – konwersacje 3,4, 

Kurs konwersacji dla studentów 2. roku. – od semestru 

zimowego, wrzesień 2021 – 2 semestry  

Celem kursu jest zyskanie umiejętności prowadzenia 

rozmów na prezentowane tematy, poszerzenie słownictwa 

w zakresie ogólnego języka polskiego i odpowiadającego 

polskim realiom. Kurs przybiera formę konwersacji na 

określone tematy, koncentruje się również na przyswajaniu 

języka polskiego w piśmie., 

 

Praktyczny kurs fonetyki, 

Ćwiczenia dla studentów 1. roku. – od semestru zimowego, 

wrzesień 2021 – 1 semestr  

Kurs poświęcony jest prezentacji podstawowych pojęć 

fonetycznych i ma na celu, w oparciu o przyswojone 

teoretyczne zagadnienia dotyczące polskiej fonetyki i 

fonologii, praktyczne opanowanie prawidłowej wymowy., 

 

Wypowiedź pisemna w praktyce – podstawy polskiej 

ortografii, 

Ćwiczenia dla studentów 1. roku. – od semestru zimowego, 

wrzesień 2021  

– 1 semestr  

W ramach kursu realizuje się podstawy polskiej ortografii - 

w teorii i praktyce., 

 

Praktyczna gramatyka 3, 4, 

Ćwiczenia dla studentów 2. roku. – od semestru zimowego, 

wrzesień 2021  

– 2 semestry  

Przedmiot zakłada przegląd zagadnień gramatycznych 

języka polskiego na tle czeskim, teoretyczną i praktyczną 

znajomość systemu językowego współczesnej polszczyzny. 

Obejmuje charakterystykę poszczególnych części mowy 

(ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne z zakresu fleksji i 

słowotwórstwa imion czasowniki). Stosuje się tu podejście 

porównawcze w odniesieniu do zjawiska polsko-czeskiej 

interferencji., 

 

Praktyczna gramatyka 5, 6, 

Ćwiczenia dla studentów 3. roku. – od semestru zimowego, 

wrzesień 2021  

– 2 semestry  
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Kurs koncentruje się m.in. na praktycznych ćwiczeniach 

zjawisk składniowych, powtórzeniu zasad pisowni (np. 

interpunkcja, wielkie litery, akronimy). Wszystko w aspekcie 

porównawczym (polsko-czeskim)., 

 

Stylistyka, 

Wykład i ćwiczenia dla studentów 1. roku studiów 

magisterskich. – od semestru zimowego, wrzesień 2021 – 1 

semestr  

Celem kursu jest nauczenie studentów analizy różnego 

typu tekstów i pracy z nimi., 

 

Polska gramatyka 3 – Składnia, 

Wykład i seminaria dla studentów 3. roku. – od semestru 

zimowego, wrzesień 2021 – 1 semestr  

Celem kursu jest prezentacja szerokiego zakresu zagadnień 

ze składni współczesnego języka polskiego., 

 

Korespondencja handlowa 1, 2, 

Ćwiczenia dla studentów 3. roku. – od semestru zimowego, 

wrzesień 2021 – 2 semestry  

Kurs realizuje cel zapoznania studentów z polskim językiem 

biznesu, stylistycznymi i formalnymi wyznacznikami 

korespondencji biznesowej (stylu administracyjnego). 

Szczególny akcent kładzie się na różnice pomiędzy polską i 

czeską normą poprawnościową, 

 

Polska gramatyka 4 - Stylistyka, 

Wykład dla studentów 3. roku. – od semestru letniego, luty 

2022 – 1 semester  

Kurs koncentruje się na analizie różnego typu tekstów i 

pracy z nimi. Szczególny nacisk kładzie się na tworzenie 

tekstu z uwzglednieniem aktualnych potrzeb studentów 

piszących prace licencjacke., 

 

Seminarium lingwistyczne – komunikacja w języku polskim, 

Seminarium dla studentów studiów licencjackich. – od 

semestru zimowego, wrzesień 2021 – 2 semestry  

Celem kursu jest automatyzacja kompetencji 

komunikacyjnych, poszerzenie słownictwa i przegląd 

różnych stylów oraz rejestrów mowy w języku polskim., 

 

Tendencje rozwojowe współczesnego języka polskiego, 

Wykład dla studentów studiów magisterskich - od 

semestru letniego 2022, - 1 semestr, Celem kursu jest 

zapoznanie studentów z tendencjami rozwojowymi 

współczesnej polszczyzny 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

18 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

• polonistyka - 5 lektoratów, około 25 studentów,  

• kursy językoznawcze na filologii – razem około 25 

studentów,  
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aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

•slawistyka - kursy dla niepolonistów - 67 

studentów(prowadzą doktoranci) 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 15-70 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Skończone studia polonistyczne lub/ew.nauczanie JP jako 

obcego/lub ukończone studia z neofilologii + minimum 5-

letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako 

obcego + kurs/specjalność dydaktyka języka obcego 

obowiązkowo doktorat z językoznawstwa. 

 Wymagane kompetencje Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

w placówkach naukowych. 

 Organizacja pracy Przygotowanie i prowadzenie zajęć, kontrola wyników, 

promocja języka i kultury, organizacja innych dodatkowych 

wydarzeń związanych z językiem i kulturą polską, 

zaangażowanie w projekty uniwersyteckie, konsultacje dla 

studentów, seminarium dyplomowe, udział w końcowych 

egzaminach państwowych i obronach prac licencjackich i 

magisterskich 

 Znajomości języków obcych Potwierdzona znajomość języka czeskiego na poziomie 

min. B2. 

 Inne (proszę opisać jakie) -- 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Z uczelnią na 3 lata z możliwością przedłużenia 

 Wynagrodzenie tak 

 Ubezpieczenie  tak 

 Składki emerytalne tak 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Możliwość odpłatnego wynajmu mieszkania służbowego w 

domu studenckim. 

16. Uwagi i sugestie  
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21. 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 
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(semestr zimowy i letni), poziom A2/B1, 2 semestry, 4 

godziny lekcyjne tygodniowo., 

 

Język polski - kurs językowy V, IV, 

Ćwiczenia językowe (ortograficzne, leksykalne, 

gramatyczne) i konwersatoryjne, studia licencjackie - III rok 

(semestr zimowy i letni), poziom B1/B2, 2 semestry, 4 

godziny lekcyjne tygodniowo., 

Współczesny język polski I, II, 

Ćwiczenia językowe i konwersatoryjne, studia magisterskie 

- I rok (semestr zimowy i letni), poziom B1/B2, 2 semestry, 3 

godziny lekcyjne tygodniowo., 

 

Współczesny język polski III, IV, 

Ćwiczenia językowe i konwersatoryjne, studia magisterskie 

- II rok (semestr zimowy i letni), poziom B2/C1, 2 semestry, 

3 godziny lekcyjne tygodniowo., 

 

Język polski w biznesie i handlu, 

Praktyczne ćwiczenia językowe i konwersatoryjne z 

uwzględnieniem słownictwa i gatunków z dziedziny 

biznesu, handlu i korespondencji handlowej, studia 

licencjackie - II/III rok, specjalizacja: Język polski w praktyce 

biznesowej i handlowej, 2 semestry (zimowy i letni), poziom 

B1/B2, 2 godziny lekcyjne tygodniowo., 

 

Polski dla początkujących, 

Kurs językowy dla niepolonistów, poziom A1, 2 semestry., 

 

Polski dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, 

Kurs językowy dla niepolonistów, poziom A2/B1, 2 

semestry. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

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

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

Programy polonistyczne - 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). 
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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). 

 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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22.  Egipt, Uniwersytet Ain Sham w Kairze 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do 

naboru w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni Ain Shams University 
 

www.asu.edu.eg 

 

Khalifa Maamon  

11566 

Kair, Egipt 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty Al-Alsun 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Polish language as a second language – under the 

supervision of Russian language department, 26 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

undergraduate studies, Optional 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

8 semesters (4 years) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

17.10.2020 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

20.08.2021 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish language Course: (Liturature, Linguistics and 

translation), 3 classes: The second year, the third year, the 

fourth year 

 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

6 hours for class weekly 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

26 
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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  professional 

 Wymagane kompetencje Hard worker, Disciplined and Social 

 Organizacja pracy productivity and and efficiency 

 Znajomości języków obcych Polish – English - Arabic 

 Inne (proszę opisać jakie) accurate and objective 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Temporary 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Annual 

 Wynagrodzenie 1617 EGP/ month 

 Ubezpieczenie  Non 

 Składki emerytalne Non 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Non 

16. Uwagi i sugestie  
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23.  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, 
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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, 

 

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 
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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.  

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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24.  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)  
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Na poziomie studiów II stopnia są to: Antropologia społeczna (ANT), Sztuka i 

literatura (ARL), Komunikacja i nowe media w kontekście międzykulturowym (COCI), 

Historia i nauki społeczne (HSS), Kultury oralne (ORA), Tekst, językoznawstwo i 

przekład literacki (TLT) 

6. Czas trwania 

studiów, w 

ramach których 

prowadzone są 

zajęcia z języka 

polskiego oraz 

informacja o 

długości kursu 

języka polskiego 

(liczba 

semestrów) 

Licencjat (6 semestrów) + Master (dodatkowe 4 semestry) + Doktorat (ile potrzeba) 

Istnieją także inne wybory: „paszport” z języka polskiego (opis tu: 

http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-formations-

diplomes/passeport-langues-o) oraz dyplom z języka i cywilizacji nie stanowiący 

licencjatu zwany DLC, opis tu: 

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 

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

""koniunktury"" 
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prowadzony 

lektorat / zajęcia 

13. Przewidywana 

liczba studentów 

zainteresowanych 

studiowaniem 

języka polskiego 

(w tym 

minimalna liczba) 

 50-1500 

14. Opis oczekiwań / 

wymagań wobec 

lektora języka 

polskiego 

 

 Wykształcenie  Polonistyczne 

 Wymagane 

kompetencje 

Znajomość podstaw glottodydaktyki, elastyczność i łatwość w budowaniu 

efektywnych zasad komunikacji międzyludzkiej, błyskotliwość, SAMODZIELNOŚĆ a 

jednocześnie UMIEJĘTNOŚĆ współpracy, szacunek dla otoczenia 

 Organizacja 

pracy 

Lektor sam układa sobie grafik w ramach obowiązujących zasad i w porozumieniu ze 

studentami. 

 Znajomości 

języków obcych 

Znajomość francuskiego 

 Inne (proszę 

opisać jakie) 

Lektor/-ka powinien/-na być świadom/-a specyfiki kulturowej, jaką Francja sobą 

przedstawia i rozpatrywać swoją misję przekazywania wiedzy o Polsce pod tym 

kątem, co oznacza ciągły proces negocjowania pomiędzy tym, co wyniósł z kraju, a 

tym, jak funkcjonuje kultura kraju docelowego, w tym wypadku Francji (we Francji 

mamy do czynienia z deficytem wiedzy na temat Polski, co stanowi obciążenie w 

kontekście „integrującej się” Europy). Powinno mu/jej zależeć na umiejętnym 

pokonywaniu barier oraz uprzedzeń na drodze kreatywnego porozumiewania się. 

Ważny jest kontakt z życiodajnymi objawami kultury rodzimej (zarówno 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 
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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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25.  Francja, Uniwersytet Clermont-Auvergne w Clermont-Ferrand 

   

1. Dane uczelni L'Université Clermont Auvergne ( UCA ) 

 

https://www.uca.fr 

 

avenue Carnot 34 

63001 Clermont-Ferrand 

Francja 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

1. LANSAD - LANgues pour étudiants Spécialistes d'Autres 

Disciplines (Lektorat, Języki dla studentów specjalizujących 

się w innych dyscyplinach).  

2. Département d'Etudes Slaves (UFR Langues, Cultures et 

Communication). Zakład Studiów Słowiańskich ( Wydział 

Języków, Kultur i Komunikacji) 

3. LiDiFLES (Linguistique, Didactique des Langues et des 

Cultures, Français Langue Etrangère et Seconde). Wydział 

Lingwistyki, Dysaktyki Języków i Kultur, Francuski Jako Język 

Obcy i Drugi). 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

LANSAD lektorat,32, 

 

LLCER russe (Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales) parcours ""russe"" : Języki, literatury i 

cywilizacje obce i regionalne. Kierunek « rosyjski » : L3 L2, 

19, 

 

Unités d'Enseignement (UE) libres transversales Zajęcia 

Ogólnouniwersyteckie Europa Środkowa : kultury i 

tożsamości współczesnych Słowian,10, 

 

LiDiFLES (Linguistique, Didactique des Langues et des 

Cultures, Français Langue Etrangère et Seconde) Wydział 

Lingwistyki, Dysaktyki Języków i Kultur, Francuski Jako Język 

Obcy i Drugi) : « Nowy język »,, 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) 

Licence LLCER et LiDiFLES : obowiązkowy, punktowany 

ETCS LANSAD et UE libres transversales : nieobowiązkowy, 

punktowany ETCS 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

1. Licence LLCER (3 lata), język polski : 2 semestry kultura 

polska : 3 semestry.  

2. LANSAD (Licence 3 lata), język polski : 3 semestry.  

3. Option FLE (Licence 3 lata), język polski : 1 semestr.  

4. (UE) libres transversales (Licence 3 années), Europa 

Środkowa : 2 semestry. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 



76 
 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1.09.2021 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

15.07.2022 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

lektorat języka polskiego,3 grupy, poziom: A1, A2, B1. dwa 

semestry, 2.09.2020-3.07.2020, 

 

Wprowadzenia do drugiego języka słowiańskiego (język 

polski) (Licence LLCER)., 

język polski poziom A1, trzy semestry, 

 

Kultura i społeczeństwo polskie (Licence LLCER)., 

Zajęcia mają tytuł « Polska wyobrażona. Mity i symbole ». 

Ich celem jest rozwinięcie pojęcia « polskości » poprzez 

analizę obrazów z różnych dziedzin artystycznych 

(fotografia, kino, malarstwo, teatr, architektura, rzeźba, 

literatura) w nawiązaniu do zasadniczych zagadnień 

polskiej kultury 2 września 2020, dwa semestry., 

 

Wprowadzenie do nowego języka i refleksja 

metodologiczna (język polski) (Option FLE, LiDiFLES)., 

Na tych zajęciach studenci wprowadzani są do języka, ktory 

jest im zupełnie obcy. Celem nie jest osiągnięcie realnej 

kompetencji w danym języku, ale praktyczna konfrontacja z 

problemami językowymi, kulturowymi i psychologicznymi, 

które pojawiają się w trakcie nauki języka obcego. Poziom 

A1, język polski 13 stycznia 2021 1 semestr., 

 

Nowoczesnosc w Europie Środkowej (zajęcia 

ogólnouniwersyteckie), 

Znajomość obszaru słowiańskiego w wielu wymiarach ( 

geograficznym, historycznym, kulturowym) zastosowana do 

problematyki współczesnej. Polska jako główny kraj 

słowiański w Unii Europejskiej, pokazany zostanie jako 

probierz specyfiki środkowo-europejskiego świata 

słowniańskiego. 2 września 2020 dwa semestry. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

12 godzin tygodniowo 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

91 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 90-90 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  wykształcenie wyższe 

 Wymagane kompetencje Znajomość kultury i historii Polski. Kwalifikacje nauczyciela 

akademickiego. 

 Organizacja pracy umiejętność prowadzenia zajęć 
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 Znajomości języków obcych język francuski 

 Inne (proszę opisać jakie) zaangażowanie 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa na stanowisku lektora języka obcego 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Umowa odnawiana co rok 

 Wynagrodzenie 1250 euros 

 Ubezpieczenie  tak 

 Składki emerytalne tak 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

nie 

16. Uwagi i sugestie brak 



78 
 

26.  Francja, Uniwersytet Sorbona w Paryżu 

   

1. Dane uczelni Sorbonne Université 

 

https://lettres.sorbonne-universite.fr 

 

Rue de l'Ecole de Médecine 15-21 

75006 Paryż 

Francja 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Wydzial Polonistyki  

UFR d’Etudes Slaves 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Filologia polska – LLCER Polonais (Langues, Littératures et 

Civilisations Etrangères et Régionales),od 10 do 40 

studentów na każdym roku studiów licencjackich, 

 

LEA Polonais-Anglais (Langues Etrangères Appliquées),do 

10 studentów na każdym roku studiów licencjackich, 

 

DU Polonais (Diplôme Universitaire),2-3 osoby rocznie, 

 

nitiation à la langue polonaise 1 i 2 – dodatkowy lektorat 

dla studentów innych wydziałów i uniwersytetów,,ok. 30 

osób na poziomie 1 i ok. 15 osób na poziomie 2,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

obowiazkowy/punktowany (ECTS) 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

3 lata w ramach studiów I stopnia (6 semestrów) 

2 lata w ramach studiów II stopnia  

2 lata w ramach DU (4 semestry) i lektoratu dla studentów 

innych wydziałów (4 semestry) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

10 wrzesnia 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

2022/23 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Linguistique et grammaire du polonais, 

Zajęcia z językoznawstwa i gramatyki opisowej języka 

polskiego (wykłady + ćwiczenia) 6 semestrów : wstęp do 

językoznawstwa, fonetyka i fonologia, morfologia, aspekt 

czasownika, składnia., 
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Linguistique PLE, 

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i 

drugiego, 2 semestry, opcja dla studentów III roku studiów 

licencjackich2 semestry, opcja dla studentów III roku 

studiów licencjackich, 

 

Stylistique, 

Zajęcia ze stylistyki dla zaawansowanych studentów z II 

roku LLCER, 2 semestry, 

 

Pratique de la langue 1D, 

Język polski dla początkujących, I rok LLCER i LEA, 2 

semestry, 

 

4. Pratique de la langue 2D, 

Język polski dla początkujących, II rok LLCER i LEA, 2 

semestry, 

 

Pratique de la langue 3A, 

Język polski dla zaawansowanych, III rok LLCER, 2 semestry, 

 

Initiation à la langue polonaise 1, 

Lektorat – język polski dla początkujących studentów z 

innych wydziałów, 2 semestry, 

 

Initiation à la langue polonaise 2,Lektorat – drugi poziom, 

język polski dla studentów z innych wydziałów, 2 semestry 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

18,5 h (godziny dydaktyczne: 24 i 2/3) do podziału na 

dwóch lektorów 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

90 (LLCER + LEA + DU + lektorat + studia magisterskie) 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 50-100 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Studia magisterskie, ewentualnie doktorskie 

 Wymagane kompetencje Wiedza z zakresu kultury i literatury polskiej, jak i z 

lingwistyki ogólnej i stosowanej. Perfekcyjna znajomość 

języka francuskiego, doświadczenie w nauczaniu języka 

polskiego jako obcego. Znajomość narzędzi 

informatycznych. Doskonała organizacja pracy, 

samodzielność, zdolność do podejmowania inicjatyw, 

komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 

 Organizacja pracy Od 6 do 10 godzin tygodniowo (192 HETD* rocznie = 7,5 

HETD tygodniowo, w zależności od typu zajęć i semestru). 

Egzaminy ustne i pisemne, 3 sesje egzaminacyjne w roku 

(styczeń, czerwiec, sesja poprawkowa w lipcu) *HETD – 

l’heure équivalent Travaux Dirigés 
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 Znajomości języków obcych Bardzo dobry poziom z francuskiego wymagany 

 Inne (proszę opisać jakie) ewentualnie angielski 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy W ramach wymiany 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

2 lata, z przedłużeniem na dwa następne 

 Wynagrodzenie 1504,21 euro brutto (1272,49 euro netto) 

 Ubezpieczenie  Sécurité Sociale (podstawowe publiczne ubezpieczenie) 

 Składki emerytalne Ircantec (podstawowe składki emerytalne odliczane od 

pensji) 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

brak 

16. Uwagi i sugestie - 
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27.  Francja, Université Grenoble Alpes 

   

1. Dane uczelni Université Grenoble Alpes 

 

https://www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

Avenue Centrale 621 

38400 Saint Martin d'Hères 

France 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Service des Langues 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Optional language courses for first cycle UGA students,50, 

Optional language courses for second cycle UGA 

students,20, 

Optional language courses for Slavic languages first and 

second cycles students,7,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Optional, graded, ECTS (3) 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Students register for the course before the beginning of 

each term, so it is possible to continue from one level to 

the next (two terms = one level), but no one is obliged to 

do so. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

01/09 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30/06 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Optional language course Polish for beginners (A1) = 

Polonais langue de communication A1, 

Beginners group (24 h in a term, 2 terms). Communication, 

comprehension and interaction skills are developped as 

well as cultural aspects. Polski Krok po kroku 1 is used as 

the textbook for this course which concentrates on 

communication skills, listening and pronunciation. Pieces of 

information about life in Poland and Polish culture are 

included in the course and most often presented in Polish, 

even when it results in a serious simplification of the source 

material. Duration: 48 h between September and May. (2 
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groups / first term = 37 students + 2 groups / second 

term), 

 

Optional language course Polish for beginners - online 

course (A1) = Polonais langue de communication A1 

(online), 

Beginners group (24 h in a term, one term) This course is 

presented as a learning experience of a distant language 

for the students of the eaching French as a Foreing 

Language degree. It concentrates on communication skills, 

listening and pronunciation. Pieces of information about 

life in Poland and Polish culture are included in the course 

and most often presented in Polish, even when it results in 

a serious simplification of the source material. Moodle 

plateforme is used as well as Zoom. (1 group / second term 

= 20 students), 

 

Optional language course Polish - language of 

communication (A2-B1) = Polonais langue de 

communication A2-B1, 

This group continues to learn after having completed two 

terms of the Polish language course and starts the new 

academic year with a revision of grammar. Then it 

continues to learn with a focus on speaking, new 

vocabulary and new grammar. Polski Krok po kroku 1 is still 

the basic textbook, other textbooks for A1 level (Polski 

Chcę i mogę, Popolsku po Polsce, Hurra 1) are used for the 

initial revision. Moodle plateform helps to deal with the 

differents levels in the classroom. Duration: 48 h between 

September and May. (1 group / first term = 7 students + 1 

group / second term) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

Between 6 and 8 hours per week 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

45 students in the first term 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 30-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Candidates for the function of foreign language teacher 

must hold a foreign title or diploma at a level equivalent to 

that of a master's or master's degree. 

 Wymagane kompetencje Independence, taste for the transmission of the Polish 

language and culture, good oral and written 

communication. 

 Organizacja pracy Ability to create lessons independently Ability to 

collaborate with other language teachers Willingness to 

participate in cultural and linguistic events. 
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 Znajomości języków obcych French - English - Knowledge of other Slavic languages 

would be a plus. 

 Inne (proszę opisać jakie) Good communication skills. Knowledge of online teaching 

would be a plus. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy fixed-term 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

1 year renewable once. 

 Wynagrodzenie indice 340 : 1504 € brut. 

 Ubezpieczenie  Health, maternity and paternity, disability and death 

insurances - Old-age insurance - Unemployment insurance. 

 Składki emerytalne Supplementary pension plan IRCANTEC. 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Université Grenoble Alpes Social welfare - Social and 

recreation benefits like all UGA employees: subsidised 

meals at a campus canteen, partially reimbursed public 

transport (50%), grants for extracurricular activities. 

16. Uwagi i sugestie We are very pleased to be able to maintain this 

programme. 
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28.  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 

51 
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aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 30-60 

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. 



86 
 

29.  Gruzja, Uniwersytet im. Ilii Czawczawadze w Tbilisi 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do 

naboru w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni Ilia State University 
 

www.iliauni.edu.ge 

 

Kakutsa Cholokashvili Ave 03.maj 

181 

Tbilisi, Gruzja 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Arts and Sciences 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

International Relations: Europe and Middle East, 12 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

optional 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

6 semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

28.09.2020 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

24.07.2021 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish Language Course (A1) Polish Language Course 

(B2.1), The classes have begun on September 28 and they 

will last for one semester After that, the next level of Polish 

Language courses will be announced and students will be 

given the possibility to furthe 

 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

8 hours 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

12 
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aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

10 - 30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Polish Language teacher should contribute to the 

popularization of the Polish language and culture among 

Georgian students and further enrich the learning process 

with different attitudes. 

 Wymagane kompetencje Hard-working experienced sympathetic listener, motivated 

 Organizacja pracy N/A 

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

Language 

 Inne (proszę opisać jakie) N/A 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy the contract of invited lecturer 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

The contract period lasts for one semester 

 Wynagrodzenie 12.5 Gel per conducted hour 

 Ubezpieczenie  Is not provided 

 Składki emerytalne Is not provided 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Accommodation is provided by the Polish Embassy in 

Tbilisi. 

16. Uwagi i sugestie We believe that the popularization of the Polish language 

will have a positive impact on increasing students' interest 

in the Polish language and culture at Ilia State University. 
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30.  Indie, Manipal Academy of Higher Education (Mahe) 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do 

naboru w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION 
 

https://manipal.edu/mu.html 

 

MADHAVNAGAR  

576104 

Manipal, Indie 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

DEPARTMENT OF LANGUAGES 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

BA FOREIGN LANGUAGES AND INTERCULTURAL STUDIES, 

75  

BACHELOR OF ENGINEERING, 60 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies|Inne | other 

Offered as electives for students of other institutions at 

Manipal Academy of Higher Education (such as for 

students of Bachelor of Engineering) 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

At this stage it is optional, but those who choose Polish as 

second language within the BA Foreign Languages and 

Intercultural Studies program continue with it for 16 ECTS. 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Two formats: 1. Within BA Foreign Languages program: 4 

semesters, 240 hours 2. As certificate courses to students 

from other institutions: 30-60 hours, depending on 

requirement 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

First Monday of August 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

Last Friday of April 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish language studies (levels A1-A2) At Manipal, we are 

offering Polish classes in two overarching formats. One, as 

a second language option within the BA program on 

Foreign Languages and Intercultural Studies, studied over a 

period of four semesters, amounting to 240 hours.  The 

learning group is a dedicated one comprising 5-10 

participants. The second format, is for all interested 

students, public, and other institutions, where Polish is 

proposed as a certificate course or an elective. The 
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duration is between 30 to 60 hours each semester 

depending on requirements and registrations.  The 

participants choose such courses mainly as one-time 

learning, and they are about 40-60 in number.  

From Academic Year 2021, at Manipal we plan to introduce 

Polish as a language of SPECIALIZATION within the BA 

program in Foreign Languages and Intercultural Studies. 

This means that the students GRADUATE with an advanced 

level of Polish over a period of 3+1 years, of approximately 

1500 hours of learning. The objective is to propose Polish 

as a language of Undergraduate studies and develop new 

fields of knowledge in India on Polish language and 

culture. 

 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

12-15 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

70 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

60 - 150 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master degree in Polish Language Studies, preferably with 

specialization in Didactics or Certified Second Language 

Teaching Qualifications levels 

 Wymagane kompetencje High degree of willingness to DEVELOP the field of Polish 

studies in INDIA, which still occupies a marginal position. 

Ability to conceptualize new and interesting thematic 

modules that can speak to an Indian public, organization 

and coordination of promotional events for Polish, report 

writing. 

 Organizacja pracy Selected NAWA candidates coordinate closely with the 

Department of Languages for arrival and their work. The 

learning objectives for students who have chosen Polish as 

a second language for their BA studies is to obtain a B1 

level proficiency. For those who choose to discover Polish 

via certificate courses, the objective is to ensure further 

learning. The classes are usually of 90 to 120 minutes 

duration. All classrooms are equipped with latest audio 

visual support. 

 Znajomości języków obcych English Knowledge of an Indian language would be 

advantageous 

 Inne (proszę opisać jakie) Engagement with the cause of PROMOTING AND 

DEVELOPING Polish studies not just at Manipal but also in 

India. This is an emerging field and there is a lot of 

potential. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 
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 Typ umowy Annual 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

One Academic Year, usually between August to July 

 Wynagrodzenie In addition to NAWA scholarship candidates possess, 

Manipal pays a stipendium of approx. 10,000 Rs or 500 z as 

living expenses 

 Ubezpieczenie  Medical Insurance provided by Manipal 

 Składki emerytalne None 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Fully furnished modern accommodation in a secure 

location 

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

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do 

naboru w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni University of Delhi 

 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Department of Slavonic and Finno-Ugrian Studies 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

One year Certificate course in Polish– 11 

One year Diploma course in Polish – 16 

One year Advanced Diploma course in Polish - 10 

Total: 37 

Students come from various disciplines. 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

• Studia I stopnia (undergraduate studies) 

• Studia II stopnia (graduatestudies) 

• Inne (jakie?) (Other) 

Other – Short term Courses 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Optional and Scored 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

01 year Certificate course 

01 year Diploma course 

01 year Advanced Diploma course 

Annual mode. The exams are held at the end of the 

academic year. 

7. Struktura roku akademickiego • semestry (semesters) 

• trymestry (trimesters) 

•  inna (jaka?)other (what?) - Annual Mode: one 

academic year 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

10th August, 2020 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

June-July, 2021 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

1. Certificate in Polish ( beginners) 

Communicative Grammar 

Translation and Written Comprehension Skills 

Oral skills 

2. Diploma in Polish ( intermediary) 

Communicative Grammar 

Translation and Written Comprehension Skills 

Oral skills ( advanced level) 

3. Advanced Diploma in Polish (Advanced) 

Communicative Grammar 

Translation and Written Comprehension Skills 

Oral skills 
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11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

18 hours approximately in a week 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

37 for the academic year 2020-21 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

Last year 100 candidates applied for the Certificate Course 

in Polish language. However, the cut off number 

(minimum) is 63 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

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

literaturę) 

 Wymagane kompetencje 1. Teaching of Polish as a foreign language. 

2. Readiness to particiate and in Extra curricular activities 

like cine-workshops,translation workshop and other 

academic functions. 

3. Organising lectures with visiting Polish diginitaries from 

the field of art and culture from time to time. 

 Organizacja pracy Organizing optimum time table, conducting class tests. 

Using audio – visual equipment and other inter-active 

resources. 

 Znajomości języków obcych Essential: Knowlege of English 

Preferable : Knowledge of Hindi also 

 Inne (proszę opisać jakie) Possess an amiable and patient attitude, be ready to bear 

difficulties related to cultural differences with 

understanding. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Under Cultural Exhange Programme between Polish and 

Indian governments. 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

01 year extendable up to 3 years and more on mutually 

agreeable terms 

 Wynagrodzenie Indian Rupees 59,272/- per month 

 Ubezpieczenie  No 

 Składki emerytalne No 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

1. Well furnished 3 bed room apartment with air-

conditioner/blower, washing machine, refrigerator and 

other household items. 

2. Medical facilities/ reimbursement. 

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

   

1. Dane uczelni Universitas Airlangga (UNAIR) 

 

https://unair.ac.id/ 

 

Pusat Bahasa dan Multibudaya Universitas Airlangga, 

ASEEC (Airlangga Sharia & Entrepreneurship Education 

Center) Tower, Lantai 7 Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya  

60286 Surabaya 

Indonesia 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Pusat Bahasa dan Multibudaya (Language and Multicultural 

Centre ) 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Language and Multicultural Centre at Universitas Airlangga 

offers modern language courses. Thus, this is the program 

under which Polish language (and culture) classes are 

housed. The Polish language course is an open language 

course in which students from various fields of study can 

join. At Universitas Airlangga (UNAIR), several study 

programs offer courses where their students study 

European studies, such as the International Relations 

program from the Faculty of Social and Political Sciences 

(FISIP) and students from the Faculty of Humanities who 

have interest in European studies. However, students from 

these two faculties are not exclusive to join this course. 

Students from other faculties are also potential students 

participating in the course. Universitas Airlangga has 

established collaborations with several universities in 

Poland: one lecturer of Faculty Humanities spent 6 months 

in Warsaw University teaching Indonesian language course 

for Warsaw University’s students., 10-50 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia doktoranckie | PHD studies 

Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Inne | other|Studia I stopnia | first-cycle studies 

public 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

The Polish language course will be an open course, 

optional to students who want to participate. It is scored 

using ETCS, similar to other modern language courses 

offered at Language and Multicultural Center. 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Following the semester system conducted at Universitas 

Airlangga, the Polish language classes will be done in terms 

of the semester: Semester 1 (September – December) and 

Semester 2 (February – June).   
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The Polish language course will be offered 2 semesters 

(one academic year) from September 2021 to June 2022. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

September 2022. 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

August 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 course and Polish studies1. A course 

offered for those who are willing to study the language 

following CEFR level A1, A2, and so on.  

2. A subject more intended for undergraduate students and 

above to study Poland as a country through important 

aspects such as politics in the country, social and cultural 

insights from Polish perspectives, and Polish literature. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

While teaching at UNAIR, the teacher is expected to teach 

16 – 20 hours per week or handling 8 – 10 classes on a 

weekly basis. However, it depends on the demand of the 

course. 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

none 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 10-20 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Hold at least graduate certificate in Language Teaching or 

Polish Studies. 

 Wymagane kompetencje Has experiences in teaching Polish to foreigners especially 

those who speak languages that share no similarities to 

Polish grammar and vocabulary. 

 Organizacja pracy Working hours may be flexible in accordance to the 

schedule of the classes. 

 Znajomości języków obcych Able to speak English, not in a sense that it will be used as 

a medium of communication in the class but more to 

explain aspects that are not easy to be communicated such 

as Polis grammar. 

 Inne (proszę opisać jakie) The teacher speaks English as it will be useful to bridge 

novices in the language course with the language they 

know during the lessons. He/ she has the ability to relate 

the language to cultural norms in Polish so that the 

students are lead to use the language more appropriately. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy N/A 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

September 2022 – August 2023 

 Wynagrodzenie IDR. 2.000.000 (monthly) 

 Ubezpieczenie  N/A 
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 Składki emerytalne N/A 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Language and Multicultural Center will provide 

accommodation for the teacher in Airlangga Guest House. 

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

   

1. Dane uczelni Atma Jaya Catholic University of Indonesia, 

Jakarta 

 

www.atmajaya.ac.id 

 

Jalan Jenderal Sudirman 51 

12930 Jakarta 

Indonesia 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Atma Jaya International Office (Unit Pelaksana Teknis 

International Office) 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Polish Course & Culture, 45 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Inne | other 

Non degree course open for public but being prioritized 

for Atma Jaya's students and employees 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Optional, scored 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

1 semester 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

September 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

June 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish Course & Culture - 6 levelsPolish Course & Culture - 

6 levels 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

8 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

45 
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13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 40-100 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Linguistic 

 Wymagane kompetencje Work with NAWA at least 1 year 

 Organizacja pracy Willing to teach according to agreed hours 

 Znajomości języków obcych English 

 Inne (proszę opisać jakie) Have been vaccinated and have the Peduli Lingungi 

application 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy with NAWA 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

1 year (2 semesters) 

 Wynagrodzenie with NAWA 

 Ubezpieczenie  with NAWA 

 Składki emerytalne with NAWA 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

budgeted accommodation near the campus 

16. Uwagi i sugestie  
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34.  Indonezja, Uniwersytet Indonezyjski w Dżakarcie 

   

1. Dane uczelni Universitas Indonesia 

 

website https://www.ui.ac.id/en/ 

 

Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan Ged II lt. 1 FIB UI Kampus UI 

16424 Depok 

Indonesia 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Humanities 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Russian Studies Program, 60 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Optional, Scored 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

16 weeks @ 150 minutes per week for 1 semester 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

September 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

June 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Basic PolishThe class will be offered to university students 

from different faculties as an elective subject. It is offered 

every semester, twice a year. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

2,5 hours per week per class. There will be at least 1 class 

per semester but it could be more. 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

30 
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13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 30-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Applied Linguistics in Foreign Language Teaching 

 Wymagane kompetencje Master's degree 

 Organizacja pracy University 

 Znajomości języków obcych At least C1 

 Inne (proszę opisać jakie) Fluent in English 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Agreement of Implementation between Universitas 

Indonesia and NAWA and there is no contract between 

Universitas Indonesia and the teacher 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

2023 

 Wynagrodzenie - 

 Ubezpieczenie  - 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Transportation money if the teacher comes to Indonesia 

16. Uwagi i sugestie - 
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35.  Irlandia, Uniwersytet w Dublinie – Trinity College 

   

1. Dane uczelni Trinity College Dublin, The University of Dublin. 

 

www.tcd.ie 

 

College Green Dublin 2 

D02 PN40 Dublin 

Ireland 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Department of Russian and Slavonic Studies, School of 

Languages, Literatures and Cultural Studies (SLLCS) 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Business Studies and a Language (Polish),20 

students,European Studies with Polish,2, 

Middle Eastern and European Languages sand Cultures,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) 

Mandatory, scored 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Two semesters: duration of first semester - 18 weeks 

duration of second semester - 18 weeks 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1st of September 2021 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

31st of May 2022 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish for Beginners, 

This is a practical module for ab inizio learners of Polish. 

This module gives students a basic knowledge of Polish 

language, culture and modern Polish society., 

 

Polish Intermediate, 

This modules is designed to continue to consolidate the 

four language skills ( listening, speaking, reading and 

writing) with the continued emphasis on the grammatical 

structures. On completion of this module students will 

arrive at the lower B1 level of language competence ( the 
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Common European Framework of Reference for 

Languages), 

 

Polish Area Studies, 

The module include discussion of major historical events 

relevant to contemporary Polish life and society, and 

current socio-economic, cultural and political issues of 

modern Poland., 

 

Business Polish Advanced + Case Study project, 

Students engage productively and receptively at an 

advanced level with Polish Business Language. The module 

aims to consolidate general language proficiency in both 

oral and written Polish, develop an awareness and 

understanding of Polish business environment, and 

develop skills to analyze, synthesize, translate and critically 

evaluate current business, political and socio-economic 

issues in Poland. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

12 hours per week 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

23 students 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 15-35 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master degree of teaching Polish as foreign language 

 Wymagane kompetencje Primarily, language-teaching training 

 Organizacja pracy 5 teaching days + one research day per week. Professional 

and friendly work environment and appropriate 

administrative support. 

 Znajomości języków obcych Very good knowledge of English required 

 Inne (proszę opisać jakie) Excellent communication/interpersonal skills teamwork 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Fixed-term contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

9 ( nine) months 

 Wynagrodzenie €15,000. for the duration of 9 month contract 

 Ubezpieczenie  PRSI ( A class) 

 Składki emerytalne Standard PRSA 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

The teacher can apply for a student accommodation that 

costs between €750 - €1000 per month. 

16. Uwagi i sugestie Trinity College Dublin is the only university in Ireland where 

students have the opportunity to study Polish to degree 

level. The Department is teaching Polish since 1990s. 
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36.  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. 
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12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

5-11 on average. 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 5-20 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  BA degree or higher. 

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

foreign language. 

 Organizacja pracy Punctuality and flexibility. 

 Znajomości języków obcych Working knowledge of Hebrew. 

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

outside it. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy To be decided by NAWA 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

End of 2023-24 academic year. 

 Wynagrodzenie To be decided by NAWA 

 Ubezpieczenie  To be decided by NAWA 

 Składki emerytalne To be decided by NAWA 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

To be decided by NAWA 

16. Uwagi i sugestie The number of students registering for polish language 

course for the 2022-23 academic year will be known for 

certain only at the beginning of the said academic year, or 

by the first week of November 2022 the latest. 
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37.  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 

3/15 
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aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 10-15 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Magister języka polskiego 

 Wymagane kompetencje Umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi i 

technologii komunikacyjnych 

 Organizacja pracy Sześciodniowy tydzień pracy 

 Znajomości języków obcych znajomość języka rosyjskiego na poziomie co najmniej B2 

 Inne (proszę opisać jakie) umiejętność kształtowania i definiowania osobowości w 

środowisku społecznym oraz skupienia się na zdrowym 

stylu życia 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Kontrakt 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

1 rok 

 Wynagrodzenie 70000 tenge 

 Ubezpieczenie  tak 

 Składki emerytalne nie 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

pokoj w akademiku 

16. Uwagi i sugestie brak komentarzy 
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38.  Kazachstan, Uniwersytet im. A. E. Bukietova w Karagandzie 

   

1. Dane uczelni Karaganda university of the name of academician 

E.A.Buketov 

 

https://buketov.edu.kz/en/ 

 

Universitetskaya street 28 

100024 Karaganda 

Kazakhstan 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Philology 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Faculty of philology,5, 

Faculty of pedagody,5, 

Faculty of Phylosophy,3, 

Faculty of Foreign languages,5,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies 

Studia doktoranckie | PHD studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Optional, not scored 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

First-cycle studies, 3 years - 3 years  

Second-cycle studies, 2 years - 2 years  

PhD studies - 2 years 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

01.09.2021 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

31.05.2022 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish language course 

The Polish language course begins and ends in line with 

the beginning and end of the academic year. Classes last 

two semesters. Each group meets twice in the week. 

Classes last 1.5 hours 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

12 hours a week 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

21 
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aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 20-25 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Masters degree and higher 

 Wymagane kompetencje new teaching methods minimum 3 years of experience in 

working as a teacher interactive learning 

 Organizacja pracy Discipline, punctuality, competence, ability to organize 

work 

 Znajomości języków obcych Russian A2 English A2 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Gratuitous contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

1 year 

 Wynagrodzenie - 

 Ubezpieczenie  - 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Accommodation available on request 

16. Uwagi i sugestie None 
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39.  Kirgizja, Kirgiski Uniwersytet Narodowy im. Jusufa Bałasaguni 

   

1. Dane uczelni Kyrgyz National University named of Jusup 

Balasagyn 

 

http://www.knu.kg/ 

 

Manas av. 101 

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) 

Polish as a foreign language, 25 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

mandatory, scored 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

2 semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

15/09/2022 

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 languageTeaching Polish as a foreign language A1-

A2, 2 semesters 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

6 hours 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

16 
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13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 50-100 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  certified specialist 

 Wymagane kompetencje teaching Polish as a foreign language 

 Organizacja pracy discipline, responsibility 

 Znajomości języków obcych Russian (А1) 

 Inne (proszę opisać jakie) goodwill, sociability 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy fixed-term employment contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

2 semesters 

 Wynagrodzenie 25 USD on month 

 Ubezpieczenie  not provided 

 Składki emerytalne not provided 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

not provided 

16. Uwagi i sugestie  
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40.  Macedonia Północna, Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Skopje 

   

1. Dane uczelni Ss. Cyril and Methodius University, Blaze Koneski 

Faculty of Philology Skopje, Macedonia 

 

https://flf.ukim.mk/ 

 

Goce Delchev 9a 

1000 Skopje 

Macedonia 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Blaze Koneski Faculty of Philology, Skopje, Department of 

Slavistics 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Polish Language and Literature,4, 

Slavistics,4,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies 

Studia doktoranckie | PHD studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

mandatory, optional, scored, ECTS 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

4 years, 8 semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

First of Octobre 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

31th. May 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Współczesny język polski, 

ćwiczenia lektorskie, gramatyka opisowa, ćwiczenia 

komunikacyjne, 8 semestrów, cały cykl studiów, 

 

Ćwiczenia przekładowe z języka macedońskiego na język 

polski, 

tłumaczenie struktur składniowych charakterystycznych dla 

języka macedońskiego, metoda przekładu 

dwukierunkowego, praca na współczesnych tekstach 

literackich, 2-4 semestrów 
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11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

16-20 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

8 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 3-10 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  wyższe polonistyczne 

 Wymagane kompetencje kompetencje glottodydaktyczne, wiedza o języku polskim i 

kulturze polskiej 

 Organizacja pracy prowadzenie zajęć i wydarzeń związanych z kulturą polską 

 Znajomości języków obcych angielski i jakiś z języków słowiańskich 

 Inne (proszę opisać jakie) / 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Contract for doing work on behalf of foreign nationalHums 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

One academic year 

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

denars or 592 euro net amount 

 Ubezpieczenie  The amount required for health insurance is calculated in 

the salary amount 

 Składki emerytalne / 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Accommodation is provided by the Faculty in the lector's 

building at ul. Kosta Novakovic 42/1-16 

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

   

1. Dane uczelni Mohammed V University of Rabat 
 

http://www.um5.ac.ma/um5/ 

 

Av. des Nations Unies  

BP 8007 

Rabat, Maroko 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Letters and Human Sciences 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba 

studentów uczestniczących w 

lektoracie (z jakich kierunków 

studiów) 

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

students, 5 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Studia doktoranckie | PHD studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / 

nieobowiązkowy, punktowany 

czy niepunktowany, np. ETCS) 

Optional and not scored 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia 

z języka polskiego oraz 

informacja o długości kursu 

języka polskiego (liczba 

semestrów) 

Students enroll every year, classes take place from mid 

September till end of June. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

Septembre 09th 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

June 30th 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish language and culture,  

Classes last all academic year (one year = one level). Every 

student is permitted to take higher level the year after. 

Classes given on A1 B2 levels culture classes for A1 and A2 

levels. 

 

11. Liczba godzin zajęć, które 

będzie prowadził lektor 

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

culture class = 60 minutes. 
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12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

25 students / registration is still open 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych 

studiowaniem języka polskiego 

(w tym minimalna liczba) 

25 - 35 

14. Opis oczekiwań / wymagań 

wobec lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master degree 

 Wymagane kompetencje Experience in teaching Polish 

 Organizacja pracy self organized 

 Znajomości języków obcych Polish, French and English 

 Inne (proszę opisać jakie) dedicated person 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy annual contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

2020 - 2021 

 Wynagrodzenie 4.500,00 MDH 

 Ubezpieczenie  N/A 

 Składki emerytalne N/A 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

N/A 

16. Uwagi i sugestie No comments 
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42.  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 

20 
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aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 6-30 

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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43.  Mołdawia, Uniwersytet im. Alecu Russo w Bielcach 

   

1. Dane uczelni Alecu Russo Balti State University (USARB) 

 

https://usarb.md/ 

 

A. Puskin 38 

MD-3100 Balti 

Republic of Moldova 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Letters 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Students participating in the Polish courses at our 

University come from different fields of studies.,35, 

Supplementary lecture: “Interferences in the Polish and 

Russian languages”,7,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Inne | other 

It is a mixed group in terms of age and level of knowledge 

of the Polish language. The Polish language classes are 

taught in every type of studies. 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

optional, not mandatory 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Polish classes are promoted during the 2 semesters of the 

year, the duration of the semester can be viewed here 

https://media.usarb.md/wp-

content/uploads/2021/09/Programul-procesului-de-

invatamant_cu-frecventa_2021-2022.pdf 

https://media.usarb.md/wp-

content/uploads/2021/09/Programul-procesului-de-

invatamant_cu-frecventa_2021-2022.pdf 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

September 1, 2021 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

July 1, 2022 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

1.Polish, level A1, A2, B1, B2, C1, C2, 

The classes are starting with the beginning of the term 

(01.09) and finish in the end of June (30.06.) The courses 

are offered to the students on every level of the knowledge 

of the language., 

 

2. Polish cinema, 
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The classes are starting with the beginning of the term 

(01.09) and finish in the end of June (30.06.). The aim of the 

course is to introduce the history of Polish cinema, the 

most famous Polish directors and actors, and to develop 

language skills by watching movies in Polish., 

 

3. Interferences in the Polish and Russian languages, 

The classes are starting with the beginning of the term 

(01.09) and finish in the end of June (30.06.) The courses 

are offered to the students on every level of the knowledge 

of the language. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

The number of hours of classes that the Polish lector leads 

depends on his offer and the number of students. Usually 

these are about 20 hours a week. 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

Polish language and culture: 35 students • Level A1 - 15 

students • Level A2 - 8 students • Level B1 - 6 students • 

Level B2 - 4 students • Level C1 - 2 students Supplementary 

lecture: “Interferences in the Polish and Russian languages”: 

7 students 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 20-50 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Minimum Master degree in philology, desirable doctor 

degree in philology or another humanistic studies. 

 Wymagane kompetencje Preparation for teaching Polish as the foreign language 

 Organizacja pracy The lector can organize the work in his own way, the offer 

and the number of classes depend on him. 

 Znajomości języków obcych Desirable Russian, Romanian, English, German 

 Inne (proszę opisać jakie) flexible, cooperative, creative 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Contract of employment 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

For one academic year 

 Wynagrodzenie No wages 

 Ubezpieczenie  Yes 

 Składki emerytalne No 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

No 

16. Uwagi i sugestie Thank you for the opportunities offered to our students 

through the course of the Polish language and culture ! 
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44.  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 

- 
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13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 15-50 

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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45.  Portugalia, Uniwersytet w Lizbonie 

   

1. Dane uczelni University of Lisbon 

 

https://www.ulisboa.pt/ https://www.letras.ulisboa.pt/pt/ 

 

Alameda da Universidade  

1600-214 Lisboa 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 

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) 
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zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

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. 

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 
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 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

n/a 

16. Uwagi i sugestie n/a 
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46.  Rosja, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie 

   

1. Dane uczelni Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I.Kanta w 

Kaliningradzie 

 

www.kantiana.ru 

 

ul. Newskogo 14 

236041 Kaliningrad 

Rosja 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Instytut Nauk Humanistycznych 

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 Obca (Język polski i literatura), 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, niepunktowany 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

4 lata, 8 semestrów 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1 września 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

31 sierpnia 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Praktyczna fonetyka języka polskiego, wstęp do polskiej 

kultury, stylistyka języka polskiego, teoretyczna fonetyka 

języka polskiego, mowa sceniczna/wystąpienia publiczne 

 

Celem wymienionych dyscyplin jest kształcenie sprawności 

komunikacyjnych i kulturowych studentów.  

1. Praktyczna fonetyka języka polskiego - Celem kursu jest 

rozwijanie u studentów umiejętności poprawnej wymowy 

zgodnej z normą literacką współczesnego języka polskiego. 

2 semestry (łącznie 110 godz. akademickich)  



124 
 

2.Wstęp do polskiej kultury - Głównym celem kursu jest 

zapoznanie i zainteresowanie uczniów osiągnięciami 

polskiej kultury narodowej oraz tradycjami kraju, rozwijanie 

tolerancji i umiejętności prowadzenia dialogu 

międzykulturowego, a także doskonalenie umiejętności 

mówienia w języku polskim. 1 semestr (letni, 40 godz. 

akademickich)  

3. Stylistyka języka polskiego - Celem zajęć jest przekazanie 

podstawowych informacji z zakresu praktycznej stylistyki 

języka polskiego studenci zdobywają wiedzę na temat 

odmian języka, różnych stylów funkcjonalnych oraz 

stylistycznego zróżnicowania współczesnej polszczyzny, 

aby wiedzę tę móc zastosować w tekstach własnych i 

tłumaczonych. 1 semestr (letni, 10 godz. akademickich)  

4. Mowa sceniczna/wystąpienia publiczne - Celem kursu 

jest rozwój i poprawa kompetencji mówienia studentów w 

zakresie języka polskiego. Wprowadzenie tego kursu do 

systemu dyscyplin wynika przede wszystkim z faktu, że 

praca przyszłych absolwentów polonistyki związana jest w 

mniejszym lub większym stopniu z wystąpieniami 

publicznymi - tłumaczenia, działania projektowe, 

edukacyjne etc. 1 semestr (letni, 20 godz. akademickich)  

5. Teoretyczna fonetyka języka polskiego - Celem kursu jest 

zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi 

wymowy polskich głosek. 1 semestr (letni, 46 godz. 

akademickich) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

Od 8 do 12 godzin, w zależności od semestru. Minimum 

250 godzin akademickich w roku akademickim 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

I rok: 19 osób II rok: 11 osób III rok: 19 osób IV rok: 6 osób 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 50-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Wyższe studia magisterskie w zakresu nauczania języka 

polskiego jako obcego 

 Wymagane kompetencje komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność 

 Organizacja pracy Gotowość do prowadzenia zajęć z określonych 

przedmiotów (wykłady, zajęcia praktyczne), jak również do 

wzięcia czynnego udziału w organizacji imprez 

uniwersyteckich i pozauniwersyteckich w zakresie promocji 

języka i kultury polskiej (np. Jasełka, Dni Język 

 Znajomości języków obcych język rosysjki B2 

 Inne (proszę opisać jakie) minimum 2 lata doświadczenia w pracy jako lektor języka 

polskiego jako obcego na uczelni wyższej. Mile widziane 

jest doświadczenie w pracy naukowej, udział w 

konferencjach, publikacje naukowe. 
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15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę na 1/4 etatu 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Na jeden rok 

 Wynagrodzenie ok. 4 tysięcy rubli netto miesięcznie (ok. 250 zł.) 

 Ubezpieczenie  Tak 

 Składki emerytalne Tak 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Bezpłatne zakwaterowanie w akademiku 

16. Uwagi i sugestie Brak 
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47.  Rosja, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do 

naboru w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni Moscow Pedagogical State University 

 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Institute of foreign languages 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Field of study: Pedagogical education (with two majors) 

Major: Foreign language (English) and foreign language 

(German/French/Spanish/Italian) 

Full and correspondence mode of study  

Number of students: 16 

 

 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia (undergraduate studies) 

Studia II stopnia (graduate studies) 

Inne (jakie?) (Other) 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Mandatory , scored, ECTS 

 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

1) English-Italian group 

             The full course lasts 1 year. This year is the first 

one. 

7. Struktura roku akademickiego semestry (semesters) 

 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1 September 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30 June 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

The classes in the next academic year (2020/2021) haven't 

been scheduled yet. 

Written and oral communication (Polish language) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

1.72 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

0 (the number includes students on temporary internships 

or scholarschips in Poland) 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

In 2021 – 2022 at least 16 students will probably learn 

Polish 
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języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

No specific expectations 

 Wykształcenie  Master's degree in Foreign Languages 

 Wymagane kompetencje Experience in teaching Polish to Russian-speaking students 

 Organizacja pracy  

 Znajomości języków obcych A good command of Russian would be an asset. 

 Inne (proszę opisać jakie)  

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Temporary contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

One year 

 Wynagrodzenie 3130 roubles per month + monthly extra amount that 

covers more or less 50% of the accomodation fee in the 

dormitory 

 Ubezpieczenie  Volontary health insurance 

 Składki emerytalne The teacher obtains SNILS number (individual insurance 

account number issued and used by the Pension Fund of 

the Russian Federation for the purpose of tracking their 

social security accounts). 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

MPGU dormitory 

16. Uwagi i sugestie None 
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48.  Rosja, Uniwersytet Lingwistyczny w Niżnym Nowogrodzie 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do 

naboru w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni Linguistics University of Nizhny Novgorod 

(LUNN) 
 

https://lunn.ru/ 

 

Minina 31a 

603155 

Nizhny Novgorod, Rosja 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Institute of the Russian Language 

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, 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 

Inne | other 

Evening Courses 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

mandatory for students of the Institute of the Russian 

Language optional for other students 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Bachelors degree – 2 semesters Evening Courses – 2 

semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

September 1 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

June 30 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

the Polish Language, Polish is taught as practical skill 

(speaking, reading, writing and listening). 54 hours per year 

Introducing course of the Polish Language, Polish is taught 

to first-year students as practical skill (speaking, reading, 

writing and listening). 34 hours per year 

 

Polish as a third language, Polish is taught as practical skill 

(speaking, reading, writing and listening). 54 hours per year 
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Evening courses, Possible. Depends on the number of 

candidates. 100 hours per year  

 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

2-4 classes a week. Minimum 300 hours a year 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

25 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

30 - 60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master degree or PhD 

 Wymagane kompetencje Teaching foreign languages, communication skills 

 Organizacja pracy experience of scientific and pedagogical work at least 3 

years or the academic title of associate professor 

 Znajomości języków obcych Russian 

 Inne (proszę opisać jakie) We would like to continue cooperation with Pavel Ferenc 

who has been working as a teacher of Polish in LUNN for a 

year 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Rate payment 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

For the academic year - 10 months. 

 Wynagrodzenie Depends on a paid position of a Polish lecturer. The tax can 

be 13 % or 30 % 

 Ubezpieczenie  No 

 Składki emerytalne No 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Paid place at university’s dormitory 

16. Uwagi i sugestie  
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49.  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) 
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11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

16 hours 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

15 students 10 adults (evening classes) 

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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50.  Rosja, Państwowy Uniwersytet w Irkucku 

   

1. Dane uczelni Irkutsk State University 

 

http://inter.isu.ru/ 

 

Karl Marx 1 

664003 Irkutsk 

Russian Federation 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Business-Communication & Computer Science 

Institute of Philology, Foreign Languages, and Mass 

Communication 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Practical course of Polish language (Minor program) for 

students specializing in Journalism, Tourism and Philology, 

15 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Inne | other 

Additional educational program 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Optional course 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

One academic year - 2 semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

September 1st 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

June 30th 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Practical course of Polish language 

Classes are conducted within one academic year from 

September 1st to June 30th (10 months). It is taught for 90 

minutes twice a week. The focus of the class is on 

sharpening the students’ reading, writing, listening and 

speaking skills, along with advanced vocabulary and 

grammar acquisition. The students also learn more in-

depth information about the Polish culture, ranging from 

history and politics to everyday life and popular culture. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

4 academic hours (90 minutes*4) per week for beginer level 

4 academic hours (90 minutes*4) per week for intermidea 

level 
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12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

10 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 15-35 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  1. The teacher has to have Master's/Specialist’s degree in 

pedagogy or Polish language(Philology/Lingustics).  

2. Diplomas have to be translated into Russian or English 

and notarised in Poland.  

3. Up on arrival the teacher has to submit the certificate of 

criminal record issued by any designated authority in 

Poland. It has to be translated and notarised.  

4. The teacher needs to have medical insurance covering all 

period of stay at ISU and repatriation. 

 Wymagane kompetencje Master’s degree in pedagogy or Linguistics or Philology 

(Polish language) 3 years of post-qualification expirience 

 Organizacja pracy Academic load: 0,25 of paid position 

 Znajomości języków obcych Polish language must be native language or confirmed by 

the obtained degree/ extra professional education 

background. 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Labor contract. Before getting the official visa-support 

letter from the university the teacher has to pass the pre-

qualify procedure dure to get a position with the exact 

academic load at ISU. The teacher has to submit required 

documents in two months before declare the results of 

procedure: application, list of scientific publications, 

translated and notarized diplomas and certificate of 

criminal record. 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

The labor contract can be concluded upon agreement with 

applicant. 

 Wynagrodzenie about 9500 roubles 

 Ubezpieczenie  The teacher needs to have medical insurance covering all 

period of stay at ISU and repatriation. 

 Składki emerytalne Upon arrival to ISU teacher has to apply to the Pension 

Fund of the Russian Federation for the card „Personal 

insurance policy number/ SNILS” and to the Russsian 

Revenue Authority for „Tax ID” certificate. Copy of these 

documents neeed to be submited to the HR Office of ISU 

within one month after arrival. 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

If required university provides the teacher with a room in 

the dormitory for international citizens. 

16. Uwagi i sugestie - 
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51.  Rosja, Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa w Moskwie 

   

1. Dane uczelni Państwowy Uniwersytet Moskiewski imienia M. 

Łomonosowa | Lomonosov Moscow State 

University 

 

https://www.msu.ru 

 

Leninskie gory 1 

GSP-1, 119991 Moscow 

Russian Federation 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Philological Faculty, Department for Slavic Languages and 

Literatures 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Filologia polska | Polish philology,4-10, 

Filologia słowiańska | Slavic philology,5-10, 

Filologia rosyjska | Russian philology,10-15,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Studia doktoranckie | PHD studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

obowiązkowy | mandatory 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

3-8 

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) 

Polski jako język specjalizacji | Polish as the language of 

specialization, 

Zajęcia zaczynają się na pierwszym roku studiów 

licencjackich, trwają przez 8 semestrów. W roku 

akademickim 2022/2023 grupa polonistów będzie na 3 

roku studiów, tzn. na poziomie B2. Zajęcia mogą być 

kontynyowane również w ramach studiów magisterskich., 

 

Polski jako drugi język słowiański | Polish as second slavic 

language, 



135 
 

Zajęcia zaczynają się na trzecim roku studiów licencjackich, 

trwają przez 4 semestry. W roku akademickim 2022/2023 

dla grupy slawistów będzie zaproponowany nowy kurs 

języka polskiego i /lub zajęcia zostaną kontynyowane 

również w ramach studiów magisterskich., 

 

Polski jako drugi język obcy | Polish as second foreign 

language, 

Zajęcia zaczynają się na pierwszym roku studiów 

magisterskich, trwają przez 3 semestry. W roku 

akademickim 2022/2023 dla grupy rusycystów będzie 

zaproponowany nowy kurs języka polskiego. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

10-14 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

30 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 15-35 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  skończone studia magisterskie (studia II stopnia) w zakresie 

filologii | min. MA in Philology 

 Wymagane kompetencje Doświadczenie w prowadzeniu lektoratu polskiego jako 

języka obcego na uczelni wyższej 

 Organizacja pracy Zatrudnienie na Uniwersytecie Moskiewskim (MGU) w 

formie zdalnej lub stacjonarnej 

 Znajomości języków obcych Język rosyjski na poziomie nie niżej niż B1 | Russian 

language on the level min. B1 

 Inne (proszę opisać jakie) Mile widziane jest doświadczenie naukowo-dydaktyczne w 

ośrodkach akademickich, posiadanie wiedzy na temat 

aktualnej literatyry naukowej i dydaktycznej 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o współpracy między NAWA a Uniwersytetem 

Moskiewskim 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Rok akademicki 2022/2023 

 Wynagrodzenie brak 

 Ubezpieczenie  brak 

 Składki emerytalne brak 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Zakwaterowanie (bezpłatny akademik) w przypadku 

rozpoczęcia zajęć stacjonarnych 

16. Uwagi i sugestie - 
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52.  Rosja, Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Sankt Petersburgu 

   

1. Dane uczelni Saint Petersburg State University of Economics 

 

www.unecon.ru 

 

canal Griboyedova 30-32 litera A 

191023 Saint Petersburg 

Russian Federation 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

""Lingva Franca"" - center for learning foreign languages 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

All university students are allowed to attend the 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 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

optional, not scored 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

for the entire period of studies 

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 as a foreign languagePolish for beginners (1 

semester), Polish as a foreign language (1-2 semesters) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

4 hours per week per group 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

10 
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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  Higher education in phylology/linguistics (Polish as a 

foreign language) 

 Wymagane kompetencje Ability to teach Polish as a foreign language for non-Polish 

speaking students, ability to teach in presence and online 

(remotely), communicative approach of teaching 

 Organizacja pracy Syllabus preparation and adjustment depending on the 

level of students' language skills, introduction to the Polish 

culture, training for further studies at the Polish HEIs 

 Znajomości języków obcych Russian (required), English (optional) 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Temporary contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

1 year 

 Wynagrodzenie Monthly salary is provided 

 Ubezpieczenie  Medical insurance is provided 

 Składki emerytalne Pension contributions are provided 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Accommodation in the university campus dormitory is 

guaranteed 

16. Uwagi i sugestie  
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53.  Rumunia, Uniwersytet Babes-Bolyai w Kluż-Napoka 

   

1. Dane uczelni Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania 

 

ubbcluj.ro/ro 

 

Horea 31 

400202 Cluj-Napoca 

Romania 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Letters, Department of Slavic Languages and 

Literatures 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Language and Literature, 20 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

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

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

According to the Bologna Process: undergraduate level - 3 

years (Philology). Duration of Polish language studies: 4 

semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

The 1st of October (Sept.1 - the date when preparatory 

activities begin, solving adm.probl. 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

End of the academic year: July 22 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

1) Polish language (practical course, facultative), 2) Special 

course of Polish Language (optional course), 3) Optional 

courses, seminars, in accordance with the Curriculum, the 

personal Establishment in order to complet the teaching 

load of the Polish lecturer, corresponding to the 

requirements of UBB. 

1). Course duration: 4 semesters. The course begins with 

level A0. By the end of four semesters participants will 

reach Level B1. 2) Course: 1 semester. During the courses 

students will become familiar with notions and concepts 

relating to Polish languge and culture. 3) 1 

semester/course, seminar. The names of courses: Media 
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Language /Slavic Mythology/ Schools of Linguistics in the 

Slavonic Area/Theory and Practice of Translation/ 

Phraseology/ Interpretations of Literary Texts - imply that 

the Polish lecturer must be graduate of 

Polish/Romanian/Russian/Ukrainian Philology. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

The number of hours of the courses (weekly) that the 

teacher will lead: 11-12h - course, seminar, practical course 

(disregading other activities, only teaching hours). 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

Number of students: of Faculty of Letters (where the 

teaching load of the lecturer is) - 20, The Centre for Polish 

Language and Literature - 12 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 6-30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  1. To be a graduate of a Faculty of Philology (to be a BA 

and MA degrees holder in 

Polish/Romanian/Russian/Ukrainian Philology), 2. To hold a 

Ph.D degree in Philology 3. To be permanent academic 

staff of an accredited higher education institution from 

Poland. 4. Teaching experiences in a higher education 

institution (at least 5 year). 

 Wymagane kompetencje 1. To be a Romanian and/or Russian speaker 2. Social 

abilities and competences: communicative skills, capability 

to work in teams 3. Organizational abilities and skills 

(conference/ sympozium organization), managerial ability. 

 Organizacja pracy 1. Didactic activity: nr or hours (according to the teaching 

load of a lecturer specified in the Personal Establishment at 

the Department of Slavic Languages and Literatures, 

Faculty of Letters, UBB) 2. Scientific research: one 

article/year (according to the minimal standards of research 

at UBB; this requirement is applicable to all members of the 

teaching staff at UBB); 3. Administrative activity: carrying 

out duties assigned by the Rector’s office/Dean’s office/ 

Department (e.g. Subject outline/description for each 

course/seminar/practical course; drafting/editing other 

required documents. 4. Activity at the Centre for Polish 

Language and Culture within UBB/ Direct/ Manage the 

activity of the Centre. 

 Znajomości języków obcych Romanian and/or Russian/ Ukrainian English 

 Inne (proszę opisać jakie) Submitting the documents on time, availability to the 

Department’s/Dean’s office’s/University’s requirements. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Limited duration (labour contract) 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

One year 

 Wynagrodzenie The salary of the Polish lecturer will be paid monthly (for 12 

months) by Babeș-Bolyai University, in accordance with the 
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contract concluded. The sum of money will be paid into the 

personal account (opened at a Romanian bank) of the 

Polish lecturer. 

 Ubezpieczenie  The insurance is paid by the employer. Babeș-Bolyai 

University pays the monthly contribution for social and 

health insurance to the CNAS (Health Insurance Cluj) the 

payment holds good for the duration of the contract. 

 Składki emerytalne Babeș-Bolyai University pays a monthly contribution to 

CNPP (County Headquarters of Pensions) for the Polish 

lecturer the payment holds good for the duration of the 

contract. 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Accommodation is free of charge (Hotel Universitas). 

16. Uwagi i sugestie We would like to emphasize that the Polish lecturer must 

be a Philology graduate at one of the following 

specializations: Romanian/ Polish/ Russian/ Ukrainian. We 

would like to inform you that failure to meet the 

requirements from this document results in the non-

acceptance of the Polish lecturer. 
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54.  Rumunia, Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy w Jassach 

   

1. Dane uczelni Alexandru Ioan Cuza University of Iasi 

 

https://www.uaic.ro/en/ 

 

Bulevardul Carol I 11 

700506 Iasi 

Romania 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Letters 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Philology, 49 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies 

Studia doktoranckie | PHD studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Optional Course, 3 ECTS 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

14 weeks/semester, 2 semesters per academic year 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

27.09.2021 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30.09.2022 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish language/literature Foreign cultures and civilations 

(Polish). 

The participants are introduced to the Polish language and 

culture. They acquire basic skills in speaking, listening, 

reading and writing, so that they can handle different 

communication situations, with an emphasis on everyday 

life communication. Cultural awareness and experience are 

integrated into classes through cultural 

readings/videos/recordings/articles etc. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

2 hours practical course/week/group // 2 hours 

course/week /group 
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12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

49 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 40-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  BA or MA in Humanities and Postgraduate studies in 

teaching Polish as a foreign language 

 Wymagane kompetencje Pedagogical training Professionalism 

 Organizacja pracy Helpful skills: organized, creative and flexible 

 Znajomości języków obcych English Romanian 

 Inne (proszę opisać jakie) Organization of events connected with Polish culture 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Employment contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

one academic year 

 Wynagrodzenie 5533 lei/monthly salary (gross) 

 Ubezpieczenie  Required for the entire period of the lectureship 

 Składki emerytalne yes 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

on-campus free accommodation 

16. Uwagi i sugestie Submitting the proposed courses and planned cultural 

activities and/or events to be (co-)-organized during an 

academic year // a brief report at the end of the academic 

year. 
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55.  Rumunia, Uniwersytet w Bukareszcie 

   

1. Dane uczelni University of Bucharest Faculty of Foreign 

Languages and Literatures 

 

www.unibuc.ro https://unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-

de-limbi-si-literaturi-straine/ 

 

Șoseaua Panduri 90 

50663 Bucharest 

Romania 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Foreign Languages and Literatures 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Philology,15 students / every 2 years, 

Polish at Applied Linguistics,15 students / every 2 years, 

Masters Program ”Cultural Slavic Studies”,5 masters 

students,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

mandatory, scored with ECTS 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

3 years, 6 semesters + 2 years, 4 semesters 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1 October 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30 September 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Applied Phonetics,Depending on his / hers competence, 

the Polish teacher covers lessons of Polish grammar, 

konwersatoria, applied phonetics, provides information on 

Polish culture and every-day life. If his / hers credentials 

allow it, the teacher can also provide lectures of Polish 

literature or language. This however hasn’t been the case in 

years, the last lectures that we had did not have a PHD 

degree., 

Konwersatoria,The lessons focus on developing 

conversational skills in Polish. 
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11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

14 h / per week (if he doesn’t have a PHD) 12 h / per week 

(with PHD) 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

14 students in II year philology studies 10 students in I year 

Applied Linguistics 9 students in III year Applied Linguistics 

5 students at the masters program 10 students for 

Lectorate (Polish as a 3rd language) 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 10-20 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  ● to have proven experience of teaching Polish as a foreign 

language  

● to have knowledge regarding the modern pedagogical 

methods  

● to have the necessary skills for teaching Polish culture 

and civilization  

● to have the necessary skills for teaching in hybrid classes 

● to have the necessary digital and media competencies in 

order to support students in the learning process.  

Other:  

● to inform students about cultural programs, grants, 

courses, university and research scholarships as well as 

summer school scholarships at universities and academic / 

cultural institutions in Poland  

● the identification of new teaching materials and other 

educational resources in Polish language needed to 

improve the teaching and learning process  

● to rank the priorities in education  

● to use different and complementary activities in the 

teaching process. 

 Wymagane kompetencje Graduate of Polish studies (Philology) BA in Polish 

language and literature, PHD is not a requirement, but it is 

appreciated. Experience in teaching Polish as a foreign 

language. 

 Organizacja pracy From Monday till Fridays, according to the schedule. 

 Znajomości języków obcych English is a plus, though not a requirement. 

 Inne (proszę opisać jakie) Nie ma. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Definite period 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

1 academic year 

 Wynagrodzenie 4374 Ron/monthly 

 Ubezpieczenie  472 Ron/monthly 

 Składki emerytalne 1180 Ron/monthly 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Free individual accommodation 

16. Uwagi i sugestie The data provided in the form remains valid in the 

academic year of 2022/2023. 
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56.  Serbia, Uniwersytet w Nowym Sadzie 

   

1. Dane uczelni University of Novi Sad – Faculty of Philosophy 

 

http://ff.uns.ac.rs/ 

 

Dr Zorana Đinđića 2 

21000 Novi Sad 

Serbia 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Department of Slavic Studies, Centre for 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) 

Slavic Studies – Russian language and literature - Polish as 

a mandatory Slavic language,23, 

Elective foreign language – Polish,9, 

Facultative foreign language - Polish,10,  

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) 

1) Mandatory at the progamme of Slavic Studies, scored, 3 

ECTS per semester  

2) Elective course for all the other study programmes (as all 

students of the Faculty are required to choose one foreign 

language during their studies), scored, 3 ECTS per semester 

3) Facultative course of higher levels of Polish for the 

students who completed the mandatory/elective courses 

and wish to improve their proficiency of the Polish 

language. 

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 BA studies, 4 semesters of mandatory Polish 

language, Polish A1.1, A1.2, A2.1, A2.2  

2) 4 years of BA studies, 4 semesters of an elective foreign 

language, Polish A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1 October 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30 September 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish Language A1.1,The clases of Polish language as a 

mandatory Slavic language are for the students at the 

Department of Slavic studies at their second and third year 

of studies (four semesters) the courses cover the level A1.1 

and takes place two times per week (90 minutes per 

session). The students may optionally continue the course 

at the higher levels. As an elective course, it can be chosen 
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by any student of all the other degree programmes. The 

course also takes place two times per week (90 minutes per 

session). The course is always in the winter semester., 

 

Polish Language A1.2,The clases of Polish language as a 

mandatory Slavic language are for the students at the 

Department of Slavic studies at their second and third year 

of studies (four semesters) the courses cover the level A1.2 

and takes place two times per week (90 minutes per 

session). The students may optionally continue the course 

at the higher levels. As an elective course, it can be chosen 

by any student of all the other degree programmes. The 

course also takes place two times per week (90 minutes per 

session). The course is always in the summer semester., 

 

Polish Language A2.1,The clases of Polish language as a 

mandatory Slavic language are for the students at the 

Department of Slavic studies at their second and third year 

of studies (four semesters) the courses cover the level A2.1 

and takes place two times per week (90 minutes per 

session). The students may optionally continue the course 

at the higher levels. As an elective course, it can be chosen 

by any student of all the other degree programmes. The 

course also takes place two times per week (90 minutes per 

session). The course is always in the winter semester., 

 

Polish Language A2.2,The clases of Polish language as a 

mandatory Slavic language are for the students at the 

Department of Slavic studies at their second and third year 

of studies (four semesters) the courses cover the level A2.2 

and takes place two times per week (90 minutes per 

session). The students may optionally continue the course 

at the higher levels. As an elective course, it can be chosen 

by any student of all the other degree programmes. The 

course also takes place two times per week (90 minutes per 

session). The course is always in the summer semester., 

 

Polish Language B1.1,Facultative course of Polish at the 

level B1.1 for the students of Slavic studies and other 

degree programmes who have previously completed the 

A2 level. The course takes place two times per week (90 

minutes per session). The course is always in the winter 

semester., 

 

Polish Language B1.2,Facultative course of Polish at the 

level B1.2 for the students of Slavic studies and other 

degree programmes who have previously completed the 

A2 level. The course takes place two times per week (90 

minutes per session). The course is always in the summer 

semester. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

24 hours per week 
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12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

42 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 35-70 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  A Bachelor’s degree in Polish language and literature 

 Wymagane kompetencje Experience in teaching Polish as a foreign language at a 

Higher Education Institution 

 Organizacja pracy 2 double classes per week per course (180 minutes per 

week per course) 

 Znajomości języków obcych English, minimum B1 or Serbian, minimum B1 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Work contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

1 academic year, renewable 

 Wynagrodzenie Monthly wages from the budget from the Ministry of 

Education, Science and Technological Development of the 

Republic of Serbia 

 Ubezpieczenie  Medical insurance provided 

 Składki emerytalne Pension contributions provided 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Accommodation in the dormitory provided by the Faculty 

16. Uwagi i sugestie  
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57.  Serbia, Uniwersytet w Belgradzie 

   

1. Dane uczelni Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Belgradzie 

Филолошки факултет Универзитета у Београду 

 

www.fil.bg.ac.rs 

 

Studentski trg 3 

11000 Belgrad 

Serbia 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Katedra Slawistyki, 

http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/slavistika/ 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Język polski, literatura i kultura, 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 

Studia doktoranckie | PHD studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

obowiązkowy, punktowany ETCS 

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 

1.10. 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30.9. 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Współczesny język polski - Zajęcia zaczynają się od razu na 

początku października i trwają do końca roku 

akademickiego. Same zajęcia, które lektor ma obowiązek 

prowadzić według przewidzianego wcześniej programu 

nauczania, trwają do czerwca, ale lektor musi brać udział w 

egzaminach – ustnych i pisemnych, a one kończą się we 

wrześniu. W trakcie sesji musi przebywać na uczelni we 

wskazanym wcześniej terminie. W Serbii mamy 6 sesji. 

Terminy sesji są zawsze podawane na początku roku 

akademickiego, ale zazwyczaj odbywają się na przełomie 
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stycznia i lutego, czerwca i lipca oraz końca sierpnia i 

września. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

16 – 20 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

30 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 30-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Wyższe, studia magisterskie – filologia polska lub 

nauczenie języka polskiego jako obcego 

 Wymagane kompetencje Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 

Doskonała znajomość języka polskiego i glottodydaktyki 

potwierdzona dyplomem studiów magisterskich i/lub 

studiów podyplomowych w zakresie: nauczenie języka 

polskiego jako obcego. Umiejętność organizacji pracy – 

zaplanowania lektoratów w sposób ciekawy i efektywny, ale 

także dodatkowych aktywności dla studentów. Od lektora 

wymagana jest kreatywność, dzięki której wprowadzi 

innowacyjne metody w trakcie zajęć. Lektor musi być 

osobą, która dzięki swojej charyzmie przyciągnie i 

zainteresuje studentów nauczaną materią. 

 Organizacja pracy Lektor będzie miał od 16 do 20 godzin tygodniowo zajęć. 

Wymagane jest wcześniejsze propozycji programu dla 

danego roku. Jednocześnie uczestnictwo w dodatkowych 

wydarzeniach związanych z językiem polskim, literaturą i 

kulturą. 

 Znajomości języków obcych Niewymagana 

 Inne (proszę opisać jakie) Nie ma 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Na cały rok akademicki – od 01.10 do 30.09. 

 Wynagrodzenie Wynagrodzenie według stawek zawartych w Ustawie o 

szkolnictwie wyższym. 

 Ubezpieczenie  Ubezpieczenie zdrowotne wynika z umowy. 

 Składki emerytalne Zgodnie z umową o pracę uniwersytet odprowadza składki 

emerytalne dla lektora do serbskiego ministerstwa. 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Lektor ma prawo do zakwaterowania w akademiku w 

pokojach przeznaczonych dla lektorów. 

16. Uwagi i sugestie Język polski może być także wybrany jako język drugi. 

Najczęściej wybierają go studenci z Katedry Slawistyki na 

kierunkach: język rosyjski, słowacki, czeski, ukraiński, ale 

zdarza się także, że wybierają ten język studenci z całego 
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wydziału. Każdego roku naukę rozpoczyna około 20-25 

osób i trwa ona 4 semestry. 
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58.  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., 
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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. 

,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) 
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 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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59.  Słowacja, Uniwersytet w Preszowie 

   

1. Dane uczelni Prešovská univerzita v Prešove (Uniwersytet 

Preszowski w Preszowie) 

 

www.unipo.sk 

 

17. novembra 1 

08001 Prešov 

Slovenská republika (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) 

program studiów: studia środkowoeuropejskie (studia I i II 

stopnia), 40 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

kurs języka polskiego – obowiązkowy, punktowany (ETCS) 

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 – 3 lata, 6 semestrów  

studia II stopnia – 2 lata, 4 semestry 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

19.9.2022 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

31.8.2023 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Lektorské cvičenia A/I, Lektorské cvičenia A/II, Lektorské 

cvičenia A/III, Lektorské cvičenia A/IV (Lektorat języka 

polskiego) 

I stopień, pierwszy rok studiów, jeden semestr  

I stopień, pierwszy rok studiów, jeden semestr  

I stopień, drugi rok studiów, jeden semestr  

I stopień, drugi rok studiów, jeden semestr  

Budowanie i rozwój kompetencji językowych w języku 

polskim od poziomu A1 do poziomu B1., 
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Jazyková komunikácia A/I, Jazyková komunikácia A/II, 

Jazyková komunikácia A/I, Jazyková komunikácia A/II, 

Jazyková komunikácia A/III (Komunikacja językowa – język 

polski), 

I stopień, trzeci rok studiów, jeden semestr  

I stopień, trzeci rok studiów, jeden semestr  

II stopień, pierwszy rok studiów, jeden semestr  

II stopień, pierwszy rok studiów, jeden semestr  

II stopień, drugi rok studiów, jeden semestr  

Budowanie i rozwój kompetencji językowych w języku 

polskim od poziomu B1 do poziomu C1., 

 

Jazykové cvičenia I, Jazykové cvičenia II (Ćwiczenia 

językowe – język polski), 

I stopień, pierwszy rok studiów, jeden semestr  

I stopień, pierwszy rok studiów, jeden semestr 

Doskonalenie kompetencji językowych w języku polskim., 

 

Ortografia (Ortografia języka polskiego), 

I stopień, pierwszy rok studiów, jeden semestr  

Budowanie i rozwój kompetencji językowych w języku 

polskim w dziedzinie ortografii. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

20 godzin tygodniowo w semestrze zimowym, 18 godzin 

tygodniowo w semestrze letnim 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

40 (I i II stopień – program studia środkowoeuropejskie) + 

2 (III stopień – doktorancki program slawistyka) 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 30-40 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  - ukończony kierunek studiów: filologia polska  

- specjalizacja językoznawcza  

- tytuł zawodowy (mgr) 

 Wymagane kompetencje - doskonała znajomość języka polskiego  

- kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne  

- doświadczenia z nauczaniem języka polskiego jako 

obcego  

- komunikatywność i wysoki poziom kompetencji 

interpersonalnych 

 Organizacja pracy - organizacja pracy własnej – umiejętność planowania i 

realizowania celi, wykonywanie właściwych zadań we 

właściwym czasie 

 Znajomości języków obcych język słowacki – pasywnie 

 Inne (proszę opisać jakie) - pełny etat na Uniwersytecie Preszowskim  

- wysoki poziom własnej zaangażowaności  

- promocja języka polskiego, kultury i historii polskiej na 

uniwersytecie oraz poza uniwersytetem  
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- aktywny kontakt oraz współpraca z pracownikami 

placówki macierzystej oraz z polskimi placówkami 

kulturalnymi i dyplomatycznymi, instytucjami kultury, 

przedstawicielami biznesu  

- zainteresowanie działalnością placówki macierzystej  

- nauczanie języka polskiego w zgodzie z koncepcją 

programu studia środkowoeujropejskie 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

od 1 września do 31 sierpnia 

 Wynagrodzenie pensja (wypłacana raz w miesiącu w stałym terminie) 

 Ubezpieczenie  tak 

 Składki emerytalne tak 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

zakwarterowanie – tak 

16. Uwagi i sugestie  
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60.  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 
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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 

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, 
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- 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 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

Polonistykę aktualnie studiuje 6 studentów. Języka 

polskiego w ramach lektoratu uczy się 34 studentów. 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 20-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Minimalnie wykształcenie III stopnia w zakresie filologia 

polska 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). 
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 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

1 rok 

 Wynagrodzenie Zgodnie z ustawodawstwem słowackim od 1 008,50 EUR 

brutto w zależności od stażu pracy. Środki finansowe na 

pensję lektora przekazuje uczelni słowackie Ministerstwo 

Szkolnictwa. 

 Ubezpieczenie  Ubezpieczenie zdrowotne jest odprowadzane miesięcznie 

przez pracodawcę zgodnie z ustawodawstwem słowackim. 

Wysokość składek zależy od wysokości wynagrodzenia. 

 Składki emerytalne Składki emerytalne są odprowadzane miesięcznie przez 

pracodawcę zgodnie z ustawodawstwem słowackim. 

Wysokość składek zależy od wysokości wynagrodzenia. 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Zapewnienie obiadów (część opłaty uiszcza uczelnia z 

funduszu społecznego).  

Urlop 45 dni/rok.  

Elastyczny czas pracy.  

Zwrot kosztów za mieszkanie - środki finansowe w 

wysokości 400 EUR/miesiąc przesyła słowackie 

Ministerstwo Szkolnictwa na podstawie przepisów 

dwustronnej umowy międzyrządowej. 

16. Uwagi i sugestie  
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61.  Słowenia, Uniwersytet w Lublanie 

   

1. Dane uczelni Uniwersytet w Lublanie / Univerza v Ljubljani (UL) 

 

https://www.ff.uni-lj.si/ 

 

Aškerčeva cesta 2 

1000 Lublana 

Słowenia 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Wydział Filozoficzny, Instytut Slawistyki, Katedra Polonistyki 

/ Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko, Katedra za 

polonistiko 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Polonistika 1. stopnje (studia licencjackie),16, 

Polonistika 2. stopnje (studia magisterskie, 

niepedagogiczne),8, 

Polonistika 2. stopnje (studia magisterskie, 

pedagogiczne),1, 

Srednjeevropske študije 2. stopnje (studia magisterskie),2, 

Lektorat (drugiego) języka słowiańskiego – język polski 

(studia licencjackie),3, 

Lektorat (drugiego) języka słowiańskiego – język polski 

(studia magisterskie),2, 

Kurs języka polskiego (odpłatny) dla chętnych spoza 

uczelni w wymiarze 60 godzin (wymóg określonej liczby 

zainteresowanych), a także możliwość przystąpienia do 

egzaminu oraz otrzymania zaświadczenia o znajomości 

języka polskiego na poziomie A1, A2, B1, B2, C1.,0,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Studia doktoranckie | PHD studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Język polski istnieje w ramach dwukierunkowych studiów 

licencjackich i magisterskich jako przedmiot obowiązkowy, 

punktowany z ECTS oraz dla studentów niepolonistów jako 

przedmiot fakultatywny – lektorat do wyboru – dla 

studentów, którzy go wybrali staje się przedmiotem 

obowiązkowym i punktowanym z ECTS. Jeśli na kurs dla 

niestudentów zgłoszą się chętni (min. 3 osoby), jest on 

otwierany i odpłatny (bez punktów ETCS) z możliwością 

zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu FF UL. 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Studia I stopnia (licencjackie):  

 polonistyka – 3 lata (6 semestrów),  

 lektorat dla niepolonistów – maks. 6 semestrów (w roku 

akademickim – 2020/2021 – prowadzono kursy przez 4 

semestry – zgodnie z tym, jak zapisali się studenci).  

 

Studia II stopnia (magisterskie):  
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 polonistyka, polonistyka ze specjalnością nauczycielską: 4 

semestry + miesięczne praktyki pedagogiczne na polskiej 

uczelni (Uniwersytet Łódzki),  

 studia środkowoeuropejskie z językiem polskim jako 

pierwszym: 3 semestry (+ 1 obowiązkowy semestr nauki 

zagranicą – na partnerskiej uczelni w Krakowie, Bratysławie 

lub Pradze).  

 

lektorat dla niepolonistów: maks. 2 semestry (studenci 

zapisują się na oba). 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

01.10. 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30.09. 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

1. Lektoraty dla polonistów na I stopniu (A0–B1) i II stopniu, 

w tym na studiach środkowoeuropejskich (B2–C1/C2)- 

Semestr zimowy i letni – na każdym roku po 30 godzin w 

semestrze, a na studiach środkowoeuropejskich dodatkowo 

o 15 godzin więcej łącznie: 240 godzin, 

2. Lektoraty dla niepolonistów na I i II stopniu (A2–B1) - 

Semestr zimowy – łącznie 30 godzin, 

3. Ćwiczenia językoznawcze – w zależności od roku studiów 

są to zajęcia prowadzone od poziomu A2 do C1/C2., 

 Fonetyka i fonologia języka polskiego (semestr zimowy, 

30 godzin) - studia licencjackie  

 Morfologia języka polskiego 1–2 (semestry zimowy i letni, 

łącznie 60 godzin) - studia licencjackie  

 Składnia i stylistyka języka polskiego (semestr letni, 

łącznie 30 godzin) - studia licencjackie  

 Stylistyka języka polskiego (semestr zimowy, łącznie 30 

godzin) - studia magisterskie  

- Dydaktyka języka polskiego (semestr zimowy, łącznie 30 

godzin) - studia magisterskie, pedagogiczne  

- Praktyki pedagogiczne (semestr letni - 10 godzin) - studia 

magisterskie, pedagogiczne 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

Zależnie od zgłoszeń studentów. Łącznie w roku 

akademickim (2020/2021) lektor z NAWA prowadził 390 

godzin – czyli po 13 godzin lekcyjnych tygodniowo w 

każdym semestrze. 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

Razem 32 osoby. Por. punkt 3 formularza: Nazwa 

kierunków studiów / programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka polskiego oraz liczba 

studentów uczestniczących w lektoracie (z jakich kierunków 

studiów). 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 30-60 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 
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 Wykształcenie   Ukończenie polonistyki (studia magisterskie) na 

uniwersytecie w Polsce,  

 ukończenie studiów podyplomowych z nauczania języka 

polskiego jako obcego,  

 mile widziane ukończenie studiów doktoranckich – 

posiadanie dyplomu doktora nauk humanistycznych w 

zakresie językoznawstwa. 

 Wymagane kompetencje  Doświadczenie w pracy lektorskiej (w Polsce i/lub 

zagranicą) oraz w pracy na uczelni wyższej,  

 umiejętności organizacyjne, doświadczenie w 

organizowaniu wydarzeń kulturalnych,  

 wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne. 

 Organizacja pracy Zajęcia odbywają się w dni robocze w różnych godzinach 

(również późnowieczornych) przez oba semestry, konieczne 

jest wywiązanie się z obowiązków zaliczeniowo-

egzaminacyjnych w czasie trzech sesji egzaminacyjnych 

(zimowej, letniej i jesiennej). 

 Znajomości języków obcych Mile widziana jest znajomość języka angielskiego lub 

słoweńskiego (nie jest to jednak warunek konieczny). 

 Inne (proszę opisać jakie) / 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę (pełny etat). 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Umowa zawierana jest na cały rok akademicki (01.10. – 

30.09.) 

 Wynagrodzenie Wynagrodzenie lektora jest porównywalne z 

wynagrodzeniem innych pracowników naukowo-

dydaktycznych na uczelni i zależy od posiadanego i 

honorowanego w Słowenii tytułu naukowego (dyplom 

doktorski musi posiadać pieczęć apostille – na tej 

podstawie lektor stara się o uznanie dokumentu przez 

słoweńskie ministerstwo edukacji) oraz stażu pracy w 

zatrudniającej placówce (UL). 

 Ubezpieczenie  Umowa o pracę gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne. 

 Składki emerytalne Umowa o pracę gwarantuje odprowadzanie składek 

emerytalnych. 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Uczelnia zapewnia lektorom zagranicznym lokum. W 

przypadku lektora polskiego uniwersytet pokrywa opłatę za 

dwupokojowe mieszkanie w hotelu asystenckim (32m2). 

Ponadto – jak każdemu etatowemu pracownikowi – 

refunduje drugie śniadanie (wartość stała – ok. 4,50 euro) w 

dniach wykonywania pracy na uczelni oraz pokrywa koszty 

podróży do/z miejsca pracy, jeśli odległość miejsca pracy 

od miejsca zamieszkania wynosi powyżej 2 km. Obecny 

lektor otrzymuje zwrot kosztów podróży do/z miejsca 

pracy. 

16. Uwagi i sugestie Dane zawarte w formularzu dotyczą roku akademickiego 

2020/2021. Z powodu nagłej rezygnacji z pracy byłego 

lektora we wrześniu 2020 roku i wymagań uczelni 

związanych z postępowaniem mianowania na lektora oraz 

wymagań związanych z formalnym pobytem w Słowenii, 

np. załatwienia niezbędnych dokumentów, jak pozwolenie 
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na pracę, pozwolenie na pobyt, przydzielenie słoweńskiego 

numeru PESEL i NIP, można rozważyć w umowie NAWA 

uwzględnienie okresu wypowiedzenia. Optymalny czas na 

załatwienie wszelkich formalności dla nowego lektora 

wynosi od 3 miesięcy do pół roku. W roku akademickim 

2020/2021 między innymi z wyżej wymienionych powodów 

lektorka dotarła do nas z opóźnieniem. Jej częściowe 

obowiązki w semestrze zimowym musieli przejąć pozostali 

pracownicy katedry. 
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62.  Stany Zjednoczone, Brown University 

   

1. Dane uczelni Brown University 

 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Department of Slavic Studies 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Kursy polskiego cieszą się największym zainteresowaniem 

wśród studentów wydziału slawistyki, historii, judaistyki czy 

lingwistyki. Studenci na Brown sami jednak budują swój 

program nauczania, wobec czego na język polski często 

zapisują się osoby z innych wydziałów (inżynieria, 

urbanistyka, informatyka etc.).  

 

Liczba studentów zainteresowanych językiem polskim waha 

się między 5 a 15. 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

• Studia I stopnia (undergraduate studies) 

• Studia II stopnia (graduate studies) 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Nieobowiązkowy 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Cztery lata 

Długość kursu języka polskiego zależy od zainteresowania 

studentów 

7. Struktura roku akademickiego • semestry (semesters) 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

Pierwszy tydzień września 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

Pierwszy lub drugi tydzień maja 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Lektor jest zobowiązany do prowadzenia trzech lub 

czterech kursów w roku akademickim związanych z 

językiem i kulturą Polski.  

 

Oferowane zajęcia z języka polskiego powinny być 

prowadzone na różnych poziomach (od początkującego po 

„Polish for Heritage Speakers”) w zależności od 

zapotrzebowania w danym roku.  

 

Lektor powinien również prowadzić zajęcia z polskiej 

literatury, kina lub szeroko pojętej kultury, według 

własnych preferencji i ekspertyzy. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

Kursy językowe: cztery razy w tygodniu po godzinie 
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„Content courses” (film, literatura, etc.): trzy godziny w 

tygodniu 

 

Semestr trwa zwykle 12 lub 13 tygodni 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

Udało zwerbować się 13 studentów na poziomie 

początkującym i 7 studentów na zajęcia z filmu polskiego 

na semestr wiosenny 2022. 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

Liczba zainteresowanych na pewno będzie się mocno 

wahać z roku na rok. Teraz mamy na języku aż 13 osób – 

jest to bardzo wysoka liczba spowodowana tym, że język 

polski pojawił się w programie Brown po kilku latach 

przerwy.  

W roku akademickim 2022/23 będzie ich na pewno mniej, 

ale nie powinniśmy mieć mniej niż 4-5 studentów.   

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  MA or PhD degree or equivalent in Slavic Studies, Polish 

Linguistics/Philology or a closely related field 

 Wymagane kompetencje Native or near-native proficiency in Polish and English; 

College-level language teaching experience; Familiarity 

with current language pedagogy and the ACTFL guidelines. 

 Organizacja pracy  

 Znajomości języków obcych English (near nartive), Polish (native or near native) 

Additional Slavic or other language spoken in East Central 

Europe Language (e.g., Hungarian or Romanian) would be 

a great plus 

 Inne (proszę opisać jakie)  

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy  

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

9 lub 12 miesięcy 

 Wynagrodzenie $36,000 (Kosciuszko Foundation + NAWA) 

$18,000 Brown University 

 Ubezpieczenie  n/a 

 Składki emerytalne n/a 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

 

16. Uwagi i sugestie  
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63.  Stany Zjednoczone, The University of North Carolina at Chapel Hill 

   

1. Dane uczelni The University of North Carolina at Chapel Hill 

 

https://www.unc.edu/ 

 

CB# 3160, 426 Dey Hall  

27599-3160 Chapel Hill 

United States of America 

 

2. Nazwa jednostki 

organizacyjnej (np. wydział, 

szkoła języków obcych), 

w ramach której prowadzone 

są zajęcia z języka polskiego 

Department of Germanic and Slavic Languages and Literatures 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach 

których prowadzone są 

zajęcia z języka polskiego 

oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie 

(z jakich kierunków studiów) 

Polish language courses are open to all students at UNC. Many 

students who enroll in the Polish curriculum are completing the 

programs listed below, but the majority of students learning 

Polish are completing their main degrees in other departments 

(B.A. in Central European Studies, B.A. in Slavic Languages and 

Literatures, Minor in Slavic and East European Languages and 

Cultures, B.A and M.A. in Global Studies, Ph.D. in History, Ph.D. in 

Political Science, B.A. in European Studies, M.A. in Transatlantic 

Studies, 9 

4. Typ studiów, w ramach 

których prowadzone są 

zajęcia z języka polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Studia doktoranckie | PHD studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / 

nieobowiązkowy, 

punktowany czy 

niepunktowany, np. ETCS) 

Language courses are graded. They are mandatory for students 

completing certain degrees but voluntary for students receiving 

degrees in other fields of study (the majority of Polish language 

students fall in the latter category). Undergraduate students may 

select Polish to complete the three semesters of the University’s 

language requirement, while graduate students receive 

scholarship for the study of Polish specifically. 

6. Czas trwania studiów, w 

ramach których prowadzone 

są zajęcia z języka polskiego 

oraz informacja o długości 

kursu języka polskiego (liczba 

semestrów) 

This varies from student to student. B.A. students are enrolled in 

4-year programs, M.A. students in 2-year programs, and Ph.D. 

students in 5-6-year programs. Four semesters total of Polish-

language instruction are currently offered. The NAWA support 

would allow us to expand these offerings to include small-group 

and individual studies at the advanced level. 

7. Struktura roku 

akademickiego 

Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

August 2021 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

May 2022 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, 

które będzie prowadził lektor 

wraz informacją, kiedy zajęcia 

PLSH 401: Elementary Polish 1 - fall semester (August-December 

2022) Proficiency-based instruction at the elementary level that 

develops the four language skills (speaking, listening, reading, 
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się zaczynają i jak długo 

trwają (semestr, dwa, trzy) 

writing). In addition to mastering basic vocabulary and grammar, 

students will communicate in Polish about everyday topics., 

PLSH 403: Intermediate Polish 1- fall semester (August-December 

2022) Continuation of the proficiency-based instruction begun in 

elementary Polish., 

PLSH 402: Elementary Polish 2 - spring semester (January-May 

2023) Continuation of the proficiency-based instruction in PLSH 

401. Course emphasizes speaking, listening, reading, writing in a 

cultural context. Students enhance their basic vocabulary and 

grammar and will regularly communicate in Polish about 

everyday topics., 

PLSH 404: Intermediate Polish 2 - spring semester (January-May 

2023) A direct continuation of PLSH 403, PLSH 404 develops 

proficiency in language skills (speaking, reading, composition) 

while moving systematically through grammar principles. 

Language topics are introduced in the context of Polish culture 

and current events. The curriculum utilizes authentic texts in the 

target language and encourages active student participation. 

PLSH 404 equips students with a toolkit for self-directed and/or 

specialized study at advanced levels., 

Informal Courses - Independent Studies with M.A. and Ph.D. 

students and small-group classes with advanced-level Polish 

learners as needed. 

11. Liczba godzin zajęć, które 

będzie prowadził lektor 

3 contact hours weekly per course and an additional 6 hours 

weekly of preparatory work (total of 18 hours per week for the 

primary course load). Additional work hours would involve office 

hours with students (2 hours/week) and independent studies as 

neede 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski 

(stan aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

7 students are currently enrolled. Circumstances tied to the 

Covid-19 pandemic have made it difficult to recruit students for 

these courses. We are also exploring options for promoting these 

courses to students from other universities in the UNC system. 

The courses are available to remote learners through the NC 

Language Exchange: 

https://online.northcarolina.edu/unconline/exdetails.php?exid=41 

13. Przewidywana liczba 

studentów zainteresowanych 

studiowaniem języka 

polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 10-25 

14. Opis oczekiwań / wymagań 

wobec lektora języka 

polskiego 

 

 Wykształcenie  M.A. (Ph.D preferred) in Polish philology or linguistics or M.Ed. in 

second language acquisition 

 Wymagane kompetencje Experience teaching Polish to international students at the 

college level. Familiarity with communicative methods and 

technologies used in foreign language pedagogy, including 

remote (online) and hybrid teaching. 

 Organizacja pracy The Polish language teacher will be free to design the course 

material and syllabi and work independently. Curriculum support 

will be offered by Dr. Eliza Rose (Assistant Professor in Central 
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European Studies) as needed. The teacher will be expected to 

attend monthly faculty meetings and occasional additional 

meetings with colleagues. 

 Znajomości języków obcych Native-speaker fluency in Polish professional fluency in English. 

 Inne (proszę opisać jakie) n/a 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Short-term visiting lecturer 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

August 1, 2021 – May 30, 2022 

 Wynagrodzenie NAWA and the Kosciuszko Foundation are generously providing 

a monthly stipend of USD$3,000. UNC is unable to offer any 

additional wages at this time. 

 Ubezpieczenie  UNC will assist the teacher to obtain an international health 

insurance plan that meets the requirements for the J1 Exchange 

Visitor Program. UNC will cover the cost of the insurance. 

 Składki emerytalne none 

 Dodatkowe benefity dla 

lektora (np. zakwaterowanie) 

Professional development stipend of up to $1,000 that can be 

applied toward professional development (i.e. certifications, 

conferences in the U.S.). In addition, the lecturer will be provided 

with a small budget to host cultural events on campus (language 

tables, film screenings, book clubs, etc.). The lecturer will also be 

provided office space and a work computer, on-campus and 

electronic access to UNC’s library resources (including our vast 

Slavic and East European Collections), and a UNC e-mail account 

and UNC OneCard (ID Card). 

16. Uwagi i sugestie The demand for Polish courses is higher than the 9 students 

currently enrolled. Because we are currently only able to offer 

one Polish language course at a time, the number of total 

enrolled students is comparatively low. When we previously 

could offer two levels of Polish simultaneously, enrollment 

totaled up to 30 students per year. In addition, PLSH 401 and 

PLSH 402 will be redesigned to include remote learners from 

other universities in the UNC system participating in the North 

Carolina Language Exchange, We will also serve students from 

Duke University. 
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64.  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 
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13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 80-100 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Filologia Polska, tytul dr 

 Wymagane kompetencje umiejętność nauczania i doświadczania 

 Organizacja pracy - 

 Znajomości języków obcych - 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy umowa rządowa 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

roczny 

 Wynagrodzenie (pod warunkiem tytułu doktora kandydata) wynagrodzenie 

od NAWA i uniwersytetu 

 Ubezpieczenie  (pod warunkiem tytułu doktora kandydata) ubezpieczenie 

od uniwersytetu i NAWA 

 Składki emerytalne zależy to od umówy między tymi dwoma krajami 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Tylko wynagrodzenie  

Na uniwersytecie nie ma takiej możliwości jak 

zakwaterowanie 

16. Uwagi i sugestie Chciałabym podkreślić, że rząd turecki już tylko akceptuje 

lektorów mających tytuł doktora. Więć bylibyśmy 

wdzięczni, gdyby NAWA mogła wysłać lektora, który ma 

stopień doktorski. 
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65.  Ukraina, Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. P. Mohyły w 

Mikołajewie 
   

1. Dane uczelni Petro Mohyla Black Sea National University 

 

https://chmnu.edu.ua/ 

 

68 Desantnykiv 10 

54003 Mykolaiv 

Ukraine 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Faculty of Philology 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Slavic Studies,3, 

Translation,13, 

Ukrainian Philology 3,  6, 

Ukrainian Philology 4,  7, 

English Philology, Germanic philology 3,  18, 

English Philology, Germanic philology 4,  15, 

Economics,25, 

Psychology, Ecology, History,17, 

English Philology, Germanic philology 3 - extramural 

studies,9,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

mandatory, scored ECTS 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

4 years (8 semesters) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

September 1 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

July 3 

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 – practical courses - 7 semesters for Slavic, 

6 for Ukrainian Studies, 4 semesteres for students of other 

departments, 

Translation in Practice - one semester for students of Slavic 

Department, 

Introduction to Polish culture and history - one semester 

for students of Slavic/Ukrainian Department 
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11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

20 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

120 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 300-350 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master’s Degree in Philology 

 Wymagane kompetencje Polish as a Foreign Language 

 Organizacja pracy Experience in organizing teaching process and exams of 

Polish as a Foreign Language 

 Znajomości języków obcych Ukrainian, Russian, English 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

3 years 

 Wynagrodzenie 6500 UAH 

 Ubezpieczenie  + 

 Składki emerytalne + 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

+ 

16. Uwagi i sugestie  
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66.  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 
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8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1 września 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30.06.2022 

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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67.  Ukraina, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Politechnika Kijowska 

im. Igora Sikorskiego” 
   

1. Dane uczelni Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy 

„Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego” 

 

www.kpi.ua 

 

prospekt Pobiedy 37 

03056 Kijów 

Ukraina 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Wydział Lingwistyki, Centrum Ukraińsko-Polskie 

Politechniki Kijowskiej 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Kierunek: „Translatoryka” (zajęcia fakultatywne),35, 

Lektorat języka polskiego w ramach kursu podwyższenia 

kwalifikacji pracowników Biblioteki Naukowej Politechniki 

Kijowskiej,15  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Kurs podwyższenia kwalifikacji pracowników Biblioteki 

Naukowej Politechniki Kijowskiej 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Kierunek: „Translatoryka” – zajęcia fakultatywne 

(nieobowiązkowe, niepunktowane) Kurs podwyższenia 

kwalifikacji pracowników Biblioteki Naukowej Politechniki 

Kijowskiej – przedmiot do wyboru, niepunktowany 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Kierunek: „Translatoryka” – 8 semestrów (studia 

licencjackie) + 2 semestry (studia magisterskie), długość 

kursu języka polskiego: 6 semestrów  

 

Kurs adaptacyjny dla studentów uczestniczących w 

programach podwójnego dyplomu z polskimi uczelniami – 

2 semestry, długość kursu języka polskiego: 2 semestry  

Kurs podwyższenia kwalifikacji pracowników Biblioteki 

Naukowej Politechniki Kijowskiej - 2 semestry, długość 

kursu języka polskiego: 2 semestry 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1 września 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30 czerwca 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

Zajęcia fakultatywne z języka polskiego dla studentów 

Wydziału Lingwistyki (1-3 rok) - Zajęcia z praktycznej nauki 

języka polskiego, zaczynają się na 1 roku studiów, czas 

trwania – 6 semestrów (4 godziny tygodniowo), 
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zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

 

Kurs technicznego języka polskiego dla studentów 

studentów uczestniczących w programach podwójnego 

dyplomu z polskimi uczelniami (4 rok) - Zajęcia z 

technicznego języka polskiego w ramach programu 

podwójnego dyplomu z polskimi uczelniami, są 

prowadzone na 4 roku studiów, przewidywany czas trwania 

zajęć – 2 semestry (2 godziny tygodniowo), 

 

Praktyczny kurs języka polskiego dla słuchaczy kursu 

podwyższenia kwalifikacji pracowników Biblioteki Naukowej 

Politechniki Kijowskiej - Zajęcia z praktycznej nauki języka 

polskiego – przedmiot do wyboru dla słuchaczy kursu 

podwyższenia kwalifikacji pracowników Biblioteki Naukowej 

Politechniki Kijowskiej 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

Około 600 godzin zajęć w ciągu całego roku 

akademickiego 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

50 słuchaczy 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 50-100 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Wykształcenie wyższe (neofilologia), ukończone studia 

magisterskie 

 Wymagane kompetencje Przygotowanie pedagogiczne, znajomość metodyki 

nauczania języka polskiego jako obcego, doświadczenie – 

co najmniej 5 lat 

 Organizacja pracy Umiejętność organizacji procesu dydaktycznego i 

sporządzania planów zajęć z języka polskiego 

 Znajomości języków obcych Biegła znajomość języka ukraińskiego, wskazana znajomość 

języka rosyjskiego, mile widziana znajomość języka 

angielskiego 

 Inne (proszę opisać jakie) Brak 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Kontrakt z pracownikiem naukowo-pedagogicznym 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Jeden rok (zgodnie z terminem ważności zezwolenia na 

pobyt tymczasowy na Ukrainie) 

 Wynagrodzenie W zależności od liczby godzin przeprowadzonych zajęć, 

średnio 8000 UAH (około 250 $) 

 Ubezpieczenie  Nie jest zapewniane 

 Składki emerytalne Uczelnia opłaca składki do Funduszu Emerytalnego Ukrainy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Zakwaterowanie w 1-pokojowym mieszkaniu w domu 

akademickim Politechniki Kijowskiej. Lektor płaci za 

mieszkanie na preferencyjnych warunkach 
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16. Uwagi i sugestie  
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68.  Ukraina, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku 

   

1. Dane uczelni Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla 

Stefanyka 

 

pnu.edu.ua 

 

Szewczenki 57 

76000 Iwano-Frankiwsk 

Ukraina 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Katedra Języków Słowiańskich, Wydział Filologii 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Polonistyka, specjalizacje: nauczycielska (l i II stopień),55, 

Polonistyka, specjalizacje: tłumaczeniowa, filologiczna 

(literaturoznawczo-językoznawczo),44, 

Lingwistyka stosowana (polsko-angielska),37, 

Stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, 

ukrainistyka,120,  

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

obowiązkowy, punktowany, ECTS 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Polonistyczne studia I stopnia - 4 lata/ 8 semestrów, studia 

II stopnia - 3 semestry/ 3 semestry pozostałe kierunki - 1 

semestr. 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1 września 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

30 czerwca 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Stylistyka języka polskiego z elementami kultury (1 grupa) - 

60 godzin (24 godzin wykładów, 36 godzin ćwiczeń), VII 

semestr studiów polonistycznych I stopnia, elementy 

stylistyki, praktycznej stylistyki oraz kultury języka 

polskiego, egzamin., 

 

Stylistyka języka polskiego (1 grupa) - 30 godzin (12 godzin 

wykładów, 18 godzin ćwiczeń), VII semestr studiów 

polonistycznych I stopnia, elementy stylistyki, praktycznej 

stylistyki oraz kultury języka polskiego, egzamin, 
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Translatoryka (2 grupy)  

- Grupa 1 VII semestr studiów polonistycznych I stopnia, 

specjalizacja nauczycielska i filologiczna, 30 godzin (dwie 

grupy), egzamin  

- Grupa 1 semestr VIII studiów polonistycznych I stopnia, 

semestr II studiów polonistycznych II stopnia, 30 godzin, 

zaliczenie na ocenę, 

 

Język polski do celów akademickich (2 grupy) - II semestr 

studiów polonistycznych II stopnia, 60 godzin zajęć 

dydaktycznych egzamin, 

 

Konwersatorium (2 grupy) - III semestr studiów 

polonistycznych, 60 godzin zaliczenie, 

 

Ćwiczenia z ortografii (2 grupy)  

Zgodny z programem nauczania.  

ćwiczenia, 30 godz., III semestr studiów polonistycznych I 

stopnia, zaliczenie na ocenę, 

 

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (2 

grupy)  

Zgodny z programem nauczania.  

30 godzin (12 godzin wykładów, 18 godzin ćwiczeń), I 

semestr studiów polonistycznych II stopnia na studiach 

dziennych i zaocznych (dwie grupy), egzamin, 

 

Metodyka nauczania na wyższych uczelniach (2 grupy) 

Zgodny z programem nauczania.  

VI semestr studiów polonistycznych I stopnia, 60 godzin (24 

godziny wykładów, 36 godzin ćwiczeń), egzamin 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

18 godz. (600 godz. / rocznie) 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

256 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 150-300 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  wyższe 

 Wymagane kompetencje Filologia polska, specjalizacja glottodydaktyczna, 

doświadczenie w pracy na uczelni wyższej, doświadczenie w 

nauczaniu języka polskiego jako obcego, umiejętność 

wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu, 

prowadzenia zajęć w trybie blended-learning, umiejętność 

tworzenia programów nauczania, sylabusów i 

przygotowania egzaminów.  
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Mile widziane: znajomość języka ukraińskiego i 

doświadczenie w pracy ze studentami ukraińskojęzycznymi, 

doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji grantów 

edukacyjno-naukowych, znajomość programów naukowych 

i edukacyjnych w obszarze współpracy polsko-ukraińskiej 

 Organizacja pracy Zajęcia dydaktyczne od poniedziałku do piątku w okresie 

roku akademickiego, od września do czerwca, prowadzenie 

zajęć stacjonarnych oraz nauczania w systemie blended-

learning na platformie uniwersytetu 

 Znajomości języków obcych Język ukraiński, język angielski. 

 Inne (proszę opisać jakie) Wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole. 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

od kolejnego roku na 2 lata 

 Wynagrodzenie 6600 UAH 

 Ubezpieczenie  Zgodnie z prawem ukraińskim na Ukrainie jest medycyna 

bezpłatna tylko dla obywateli ukraińskich, warunkiem 

legalnego pobytu zatrudnionego cudzoziemca jest 

posiadanie ubezpieczenia, kosztów ubezpieczenia nie 

pokrywa uniwersytet. 

 Składki emerytalne Odprowadzane są od pensji ukraińskiej opłacane na 

Ukrainie. 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Uniwersytet oferuje zakwaterowanie w akademiku, pokój z 

łazienką, kuchnia wspólna, obciąża lektora rachunkami za 

prąd, telefon/ domofon Uniwersytet nie pokrywa kosztów 

wynajmu mieszkania. 

16. Uwagi i sugestie  
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69.  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 
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12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

210 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 210-250 

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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70.  Ukraina, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia 

W.Hnatiuka 
   

1. Dane uczelni Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny 

imienia W.Hnatiuka 

 

http://tnpu.edu.ua/ 

 

Krywonosa 2 

46027 Tarnopol 

Ukraina 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Wydział Filologii i Dziennikarstwa 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Filologia polska I rok,12, 

Filologia polska II rok,12, 

Filologia ukraińsko-polska III rok,6, 

Filologia ukraińska II rok,40, 

Dziennikarstwo I rok,19, 

Filologia polska III,3,  

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) 

Na filologii polskiej i ukraińsko-polskiej: obowiązkowy, 

kończący się zaliczeniem lub egzaminem (w zależności od 

semestru)  

Na filologii ukraińskiej: obowiązkowy, kończący się 

zaliczeniem  

Na dziennikarstwie: obowiązkowy, kończący się zaliczeniem 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Na filologii polskiej:  

Czas trwania studiów: 4 lata  

Długość kursu języka polskiego: 8 semestrów  

 

Na filologii ukraińskiej:  

Czas trwania studiów: 4 lata Długość kursu języka 

polskiego: 2 semestry  

 

Na dziennikarstwie:  

Czas trwania studiów: 4 lata Długość kursu języka 

polskiego: 1 semestr 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

1.09.2021 (w bieżącym roku akademickim) 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

koniec czerwca 2022 (w bieżącym roku akademickim) 
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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 - Współczesny język 

polski od zera dla studentów filologii polskiej oraz filologii 

ukraińsko-polskiej, przyszłych nauczycieli języka i literatury 

polskiej. Kurs się zaczyna od pierwszego semestru i trwa do 

ostatniego semestru studiów (łącznie 8 semestrów). Każdy 

semestr zawiera różną liczbę godzin (od 60 do 90). Kurs 

przewiduje 2 zajęcia (4 godziny akademickie) tygodniowo, 

o trwałości 80 min każde. Kończy się zaliczeniem (I, IV, VI 

semestr) lub egzaminem (II, III, V, VII, VIII semestr), 

 

Historia języka polskiego - Kurs dla studentów filologii 

polskiej. II semestr. Kończy się egzaminem. Przewiduje 46 

godzin (12 wykładów i 11 zajęć praktycznych). 2 zajęcia na 

tydzień, 

 

Fonetyka języka polskiego. Kurs dla studentów filologii 

polskiej. II semestr. Kończy się egzaminem. Przewiduje 60 

godzin (15 wykładów i 15 zajęć praktycznych). 2 zajęcia na 

tydzień, 

 

Morfologia języka polskiego - Kurs dla studentów filologii 

polskiej oraz filologii ukraińsko-polskiej. V semestr. Kończy 

się egzaminem. Przewiduje 60 godzin (15 wykładów i 15 

zajęć praktycznych). 2 zajęcia na tydzień, 

 

Składnia języka polskiego - Kurs dla studentów filologii 

polskiej. VI semestr. Kończy się egzaminem. Przewiduje 46 

godzin (12 wykładów i 11 zajęć praktycznych). 2 zajęcia na 

tydzień 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

W zależności od wybranych przez lektora kursów 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

33 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 20-80 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Wyższe polonistyczne 

 Wymagane kompetencje Prowadzenie kursów praktycznych i teoretycznych, w tym 

online 

 Organizacja pracy Prowadzenie zajęć w zakresie wybranych przez lektora 

kursów spośród wyżej wymienionych, w tym zdalnie 

 Znajomości języków obcych Mile widziana znajomość języka ukraińskiego ew. 

rosyjskiego 

 Inne (proszę opisać jakie) Nawyki pracy zdalnej 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę na czas określony 
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 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Jeden rok z możliwością przedłużenia 

 Wynagrodzenie W odpowiedniości do skali taryfowej uczelni 

wynagrodzenie wynosi:  

Profesor zwyczajny 208 hrywien za godzinę  

Doktor habilitowany 164 hrywny za godzinę  

Docent lub doktor 126 hrywien za godzinę  

Lektor nie posiadający tytułu naukowego 101 hrywien za 

godzinę 

 Ubezpieczenie  Nie zapewniamy, ponieważ lektor, jak każdy obcokrajowiec 

wkraczający na terytorium Ukrainy, powinien mieć 

ubezpieczenie. 

 Składki emerytalne Nie są przewidziane, ponieważ lektor nie jest obywatelem 

Ukrainy oraz będzie zatrudniony czasowo. 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Zakwaterowanie dla lektora w polepszonym pokoju dla 

gości w domu studenta 

16. Uwagi i sugestie  
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71.  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 

Praktyczny język polski, 

Praktyczny język polski - ćwiczenia dla studentów 

kierunków:  
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zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

- 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., 

 

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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72.  Uzbekistan, Uniwersytet Ekonomiczny w Taszkencie 

  Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię do 

naboru w roku akademickim 2021/2022 

1. Dane uczelni Tashkent State University of Economics 
 

http://tsue.uz/en/ 

 

Islam Karimov 49 

100066 

Tashkent, Uzbekistan 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Tashkent State University of Economics 

World Languages Department 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Corporate governance, 3 

International tourism, 10 

Economics, 4 

Information technologies in Economics, 7 

Accounting and audit, 3 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Optional 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

2 academic year 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

2021 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

2022 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Polish language and cultue, geography and history will be 

start at September 2021 till 2023 (4 semesters) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

12 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

- 
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aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 20 - 30 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master 

 Wymagane kompetencje Work experience of language/Teacher for foreigners 

 Organizacja pracy Cooperative department 

 Znajomości języków obcych English/Russian 

 Inne (proszę opisać jakie) - 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Temporary labor contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Academic year 

 Wynagrodzenie Local salary 

 Ubezpieczenie  - 

 Składki emerytalne - 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Accomodation 

16. Uwagi i sugestie - 
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73.  Węgry, Uniwersytet ELTE w Budapeszcie 

   

1. Dane uczelni Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Słowiańskiej i 

Bałtologii, Katedra Filologii Polskiej 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

Filologia polska 

(studia licencjackie, magisterskie, studia 

środkowoeuropejskie) 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

• Studia I stopnia (undergraduate studies) 

• Studia II stopnia (graduate studies) 

• Studia doktoranckie 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Obowiązkowy, punktowany (ECTS) 

 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

Studia licencjackie – 3 lata 

Studia magisterskie – 2 lata 

7. Struktura roku akademickiego • Semestry – zimowy i letni 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

Początek września 

W roku akademickim 2021/2022 – 3 września 2021 r. 

(brak danych na rok akademicki 2022/2023) 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

W roku akademickim 2021/2022 – 2 lipca 2022 r. 

(brak danych na rok akademicki 2022/2023) 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

Lektor prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka 

polskiego na studiach licencjackich i magisterskich, 

zarówno dla studentów, dla których filologia polska jest 

kierunkiem obowiązkowym oraz tych, dla których jest to 

kierunek dodatkowy (dwukierunkowość studiów na 

Węgrzech). Zajęcia z lektorem zaczynają się od II roku. 

Zdarza się też czasem, że lektor prowadzi zajęcia również 

na I roku (np. zajęcia konwersatoryjne). 

Opiekun praktyk nauczycielskich – zajęcia z metodyki 

nauczania języka polskiego jako obcego. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

Około 21 godzin. 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

W roku akademickim 2021/2022 30 osób 
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13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

Około 30 osób. Dane o rekrutacji na studia licencjackie i 

magisterskie dopiero będą znane w lutym (wstępna 

rejestracja na studia). 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Studia z filologii polskiej (studia magisterskie) oraz studia 

podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego. 

Dobrze, żeby lektor posiadał przygotowanie pedagogiczne 

(zajęcia z metodyki). Na plus dodatkowy kierunek 

humanistyczny (np. historia, dziennikarstwo). 

 Wymagane kompetencje Znajomość języka węgierskiego, doświadczenie w korekcie 

tekstów, doświadczenie w pracy lektora minimum 4 lata. 

Bardzo dobra organizacja pracy. 

 Organizacja pracy Lektor odpowiedzialny jest za prowadzenie zajęć, opiekę 

nad praktykami nauczycielskimi i podtrzymywanie relacji z 

organizacjami polonijnymi. Do zadań lektora należy też 

promocja kierunku (np. media społecznościowe, stąd też 

mile widziane doświadczenie PR lub dziennikarskie). 

 Znajomości języków obcych Język węgierski 

Język angielski 

 Inne (proszę opisać jakie)  

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Umowa o pracę 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

Rok 

 Wynagrodzenie 225.500 Ft. (HUF) 

 Ubezpieczenie  Jest 

 Składki emerytalne Płacone 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Mieszkanie pracownicze 

16. Uwagi i sugestie Brak 
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74.  Węgry, Katolicki Uniwersytet im. P. Pazmanya w Budapeszcie 

   

1. Dane uczelni Katolicki Uniwersytet im. Pétera Pázmány'a. 

Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Europy 

Srodkowej. Katedra Polonistyjki 

 

https://btk.ppke.hu/ 

 

Bertalan Lajos 2 

1111 Budapest 

Wegry 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Katedra Polonistyki 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

polonistyka + minor dla studentów innych kierunków, 9 + 4 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Studia I stopnia | first-cycle studies 

Studia II stopnia | second-cycle studies 

Studia doktoranckie | PHD studies 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

obowiazkowy dla studentów polonistyki, nieobowiazkowy 

dla studentów innych kierunków 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

6 semestrów (BA i minor) + 4 semestrów (MA) 

7. Struktura roku akademickiego Semestry | semesters 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

5 wrzesnia 2022 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

31 lipca 2023 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

1. lektorat z jezyka polskiego III rok (sem. zimowy i letni) 2. 

seminarium literaturoznawcze (sem. zimowy i letni) 3. 

seminarium literaturoznawcze (sem. zimowy i letni) 4. 

pisanie i edycja polskich tekstow 

Nauczanie jezyka polskiego jako obcego na poziomie 

A1/A2 oraz elementy polskiej kultury wspolczesnej i 

najnowszej  

Wybrane utwory literatury polskiej od konca XIX-XXI wieku, 

elementy wiedzy o literaturze, konkretne problematyczne 

zagadnienia jezykowe, poziom B2/C1  
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Wybrane utwory literatury polskiej od konca XIX-XXI wieku, 

elementy wiedzy o literaturze, konkretne problematyczne 

zagadnienia jezykowe, poziom C1/C2  

 

Pisanie i edytowanie polskich form tekstowych (formy 

uzytkowe, dziennikarskie i naukowe) 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

14-16 

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

9 studentów polonistyki + 4 studentów kierunku minor 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 12-14 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  specjalizacyjne z zakresu nauczania jezyka polskiego jako 

obcego, mile widziane literaturoznawcze 

 Wymagane kompetencje z zakresu dydaktyki uniwersyteckiej 

 Organizacja pracy Dobra organizacja pracy ze studentami, samodzielnosc, 

odpowiedzialnosc 

 Znajomości języków obcych angielski 

 Inne (proszę opisać jakie) -- 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy kontrakt 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

12 miesiecy 

 Wynagrodzenie 287,000 HUF 

 Ubezpieczenie  Jest mozliwosc wnioskowania o ubezpieczenie 

 Składki emerytalne nie 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

-- 

16. Uwagi i sugestie  



195 
 

75.  Wielka Brytania, Uniwersytet w Glasgow 
Brak aktualnych danych – zostaną one przedstawione po ich przekazaniu przez Uniwersytet
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76.  Wietnam, Uniwersytet w Hanoi 

   

1. Dane uczelni HANOI UNIVERSITY 

 

http://www.hanu.vn/vn/ 

 

Km9 Nguyen Trai, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam 

+84-978-466-689 

 Hanoi 

Vietnam 

 

2. Nazwa jednostki organizacyjnej 

(np. wydział, szkoła języków 

obcych), w ramach której 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

International Office 

3. Nazwa kierunków studiów / 

programów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego oraz liczba studentów 

uczestniczących w lektoracie (z 

jakich kierunków studiów) 

The second foreign subject delivered to full-time students 

the Polish language delivered to students in Vietnam, 

Nearly 10 

4. Typ studiów, w ramach których 

prowadzone są zajęcia z języka 

polskiego 

Inne | other 

Elective subject for full-time students 

5. Status kursu języka polskiego 

(obowiązkowy / nieobowiązkowy, 

punktowany czy niepunktowany, 

np. ETCS) 

Optional 

6. Czas trwania studiów, w ramach 

których prowadzone są zajęcia z 

języka polskiego oraz informacja o 

długości kursu języka polskiego 

(liczba semestrów) 

The classes, from levels A1 to B1 can be organized and 

conducted in accordance with students' demands and 

registration. 

7. Struktura roku akademickiego Inne | other 

Short course 

8. Data rozpoczęcia roku 

akademickiego 

From September to end of January (semester 1), and from 

January to end of June (semester 2) 

9. Data zakończenia roku 

akademickiego 

From September to end of January (semester 1), and from 

January to end of June (semester 2) 

10. Nazwa i krótki opis zajęć, które 

będzie prowadził lektor wraz 

informacją, kiedy zajęcia się 

zaczynają i jak długo trwają 

(semestr, dwa, trzy) 

The Polish subject, taught by the native Polish lecturer, 

provided to Vietnamese students of languages. At the third 

year, students are required to choose one second foreign 

language subject and learn during that academic year, 

levels from A1 to B1, which equals 14 credits after one year 

(7 credits each semester). 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

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

12. Realna liczba studentów 

studiujących język polski (stan 

Nearly 10 
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aktualny) – jeśli jest już 

prowadzony lektorat / zajęcia 

13. Przewidywana liczba studentów 

zainteresowanych studiowaniem 

języka polskiego (w tym minimalna 

liczba) 

 5-25 

14. Opis oczekiwań / wymagań wobec 

lektora języka polskiego 

 

 Wykształcenie  Master degree holder (of relevant field) 

 Wymagane kompetencje Good teaching methods, communicative skills and 

enthusiasm at promoting Polish in Vietnam 

 Organizacja pracy Under supervision and support of the International Office, 

Hanoi University 

 Znajomości języków obcych Good English 

 Inne (proszę opisać jakie) Supportive with relevant promotion acvitivites 

15. Warunki zatrudnienia lektora 

języka polskiego 

 

 Typ umowy Teaching Contract 

 Okres na jaki zawierana jest 

umowa  

One academic year 

 Wynagrodzenie None 

 Ubezpieczenie  None 

 Składki emerytalne None 

 Dodatkowe benefity dla lektora 

(np. zakwaterowanie) 

Free accommodation & monthly allowance 

16. Uwagi i sugestie  
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77.  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 
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morfologii i składni języka polskiego. Szczególnie nacisk 

jest położony na rozwijanie kompetencji komunikatywnych, 

takich jak mówienie i pisanie z wykorzystaniem sytuacji 

językowych dnia codziennego. Na koniec kursu studenci 

powinni dojść do poziomu językowego B1-B2. 

11. Liczba godzin zajęć, które będzie 

prowadził lektor 

12 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  

 


