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1. Belgia, Mons
UWAGA: Aktualizacja z dnia 15.02.2021
1.

Dane uczelni

Université de Mons
www.umons.ac.be
Avenue du champ de mars 17
7000
Mons, Belgium

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego

Faculty of translation and interpretation (FTI-EII)

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

September 15

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)

4 hours per week

1. Bachelier en traduction et interprétation, 180
2. Master en traduction à finalité approfondie, 2
3. Master en traduction à finalité interculturelle, 40
4. Master en traduction à finalité multidisciplinaire, 60
5. Master en traduction à finalité didactique, 15
Studia I stopnia | first-cycle studies
Studia II stopnia | second-cycle studies
optional and scored with ECTS

3 semesters in 3, 4 and 5 year

Semestry | semesters

September 14
Polish language (level 1 (beginners), level 2 (intermediate),
level 3 (upper-intermediate),
Level 1 in the first semester as well as level 3 (teaching from
september till end of December) = exams in January
Level 2 in the second semester (February till May) = Exams in
June
If student fails = examns for three levels in August/september

25

20 - 30

3

14.

15.

16.

Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje
Organizacja pracy
Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

Polish language and culture + teaching
Adaptability
Autonomous
Not necessarily French. English is fine.
Curious and friendly :-)

UMOWA PARTNERSTWA with the Polish Institute in
Brussels
2021-2022 (academic year)
We loved our first year of cooperation. We're eager to extend
it. Let us hope Covid 19 does not stop it.

2. Białoruś, Mińsk
1.

Dane uczelni

Białoruski Uniwersytet Państwowy
www.bsu.by
al. Niezależnaści 2
220030
Mińsk, Białoruś

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego

Wydział filologiczny, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego
i Słowiańskiego
Filologia słowiańska (polska), 20

Studia I stopnia | first-cycle studies
Studia II stopnia | second-cycle studies
Obowiązkowy, punktowany

Studia I stopnia - 4 lata,
studia drugiego stopnia - 2 lata

Semestry | semesters

4

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Data rozpoczęcia roku
akademickiego
Data zakończenia roku
akademickiego
Nazwa i krótki opis zajęć, które
będzie prowadził lektor wraz
informacją, kiedy zajęcia się
zaczynają i jak długo trwają
(semestr, dwa, trzy)
Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje
Organizacja pracy
Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

1 września
30 czerwca
Współczesny język polski,
Gramatyka, stylistyka, ustna praktyka języka polskiego.
Zajęcia zaczynają się 1 września i trwają dwa semestry.
4 godziny
20 osób

20 - 30

Wyższe
Ukończenie studiów podyplomowych Język polski jako obcy
Nie mamy wymagań
Nie mamy wymagań
Nie mamy

Umowa o pracę, ¼ etatu
1 września 2021 r. - 30 czerwca 2022 r.
120 BYN
Jest włączone w pobierane podatki
Są włączone w pobierane podatki
Zakwaterowanie w akademiku
Nie ma

3. Chiny, Tianjin
1.

Dane uczelni

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

2.

3.

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

Wydział Studiów Europejskich

Polonistyka, 18

5

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego
Data rozpoczęcia roku
akademickiego
Data zakończenia roku
akademickiego
Nazwa i krótki opis zajęć, które
będzie prowadził lektor wraz
informacją, kiedy zajęcia się
zaczynają i jak długo trwają
(semestr, dwa, trzy)
Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje
Organizacja pracy

15.

Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne

Studia I stopnia | first-cycle studies
obowiązkowy i punktowany

8 semestrów ( 4 lata)

Semestry | semesters
1 września
koniec czerwca lub początek lipca ( w zależności od roku
akademickiego)
Praktyczna nauka języka polskiego
Przedmiot zaczyna się od pierwszego roku studiów i trwa 7
semestrów
12 godzin zajęć w tygodniu
18 studentów

20 - 24

Magister / doktor
Komnikatywność, myślenie analityczne, sumienność i
dokładność
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)
Język angielski
N/A

Umowa o pracę na czas określony
10 miesięcy ( od września do czerwca)
Magister 5000 RMB miesięcznie Doktor 5500 RMB
miesięcznie
Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
N/A

6

Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
16.

Uwagi i sugestie

Bezpłatne zakwaterowanie 2000 RMB miesięcznie dodatku
mieszkaniowego 1100 RMB rocznie dodatku turystycznego
Bezpłatny kurs języka chińskiego
brak

4. Chiny, Dalian
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.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego

Wydział Języków i Kultur Europejskich

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

1 września

Polonistyka, 10 studentów

Studia I stopnia | first-cycle studies
Obowiązkowy, punktowany

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

Semestry | semesters

20 lipca
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)
7

11.
12.

13.

14.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje

Organizacja pracy

Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)

15.

Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie

Konsultacje dla studentów (raz w tygodniu), klub polski
(Trzeba zorganizować dla studentów wydarzenia kulturowe
lub językowe raz bądź 2 razy w miesiącu), warsztaty
glottodydaktyczne i zajęcia językowe na wyższym poziomie
(co dwa tygodnie) w ramach wolnego czasu dla
zainteresowanych z młodymi chińskimi polonistami
pracującymi w ośrodku. (Początek zajęć: wrzesień, długość:
dwa semestry w obrębie jednego roku akademickiego)
10-14 godzin tygodniowo (45 min w konfiguracji 5-7x90
minut, w tym prowadzenie klubu polskiego)
10 studentów

10 - 10

magister lub doktor filologii polskiej (najlepiej doktor) dyplom
ukończenia studiów lub kursu nauczania jpjo będzie
dodatkowym atutem
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).
Samodzielność, kreatywność, doświadczenie w organizowaniu
wydarzeń poza językowych, zaangażowanie w sprawy
naukowo-dydaktyczne na poziomie koncepcji, chęć
współpracy.
angielski w stopniu komunikatywnym
Nowy lektor powinien być stosunkowo młody (poniżej 50
roku życia), co będzie ułatwiało współpracę z młodą kadrą
polonistyki. 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.

Umowa o pracę
Rok z możliwością przedłużenia
1. Miesięczne wynagrodzenie (12 miesięcy łącznie na rok
akademicki) - Profesor: RMB 9575, Profesor nadzwyczajny:
8

Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)

16.

Uwagi i sugestie

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 wypadkowe, w razie pobytu w szpitalu
zapewnione jest ubezpieczenie, które pokrywa koszty łóżka
oraz opieki medycznej.
Nie
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
Kandydat/ka powinien/powinna wykonać inne pracy zadane
przez kierownika katedry .

5. Chiny, Harbin
1.

Dane uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny w Harbinie
polonistyka@hrbnu.edu.cn
Shida Road, Hulan district,
Harbin, Chiny

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego
Data rozpoczęcia roku
akademickiego
Data zakończenia roku
akademickiego

Katedra języka polskiego na Wydziele Języków Słowiańskich

Polonistyka, 36

Studia I stopnia | first-cycle studies
Studia II stopnia | second-cycle studies
Wszystkie kursy są obowiązkowe i punktowane

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

27.08.2021r.
15.07.2022r.

9

10.

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

11.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie

12.

13.

14.

Wymagane kompetencje

15.

Organizacja pracy
Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)
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

1. Polish Audio-Visual Course; Lektor prowadzi te zajęcia w
pierwszym semestrze dla studentów początkujących i trwają
na jeden semestr
2. 3.Oral practice; Lektor prowadzi te zajęcia w drugim i
siódmym semestrze dla studentów początkujących i
zaawansowanych, w każdym z nich trwają jeden semestr.
3. Polish for business: reading; Lektor prowadzi te zajęcia w
czwartym roku akademickim, czyli w siódmym i ósmym
semestrze dla studentów zaawansowanych, trwają dwa
semestry.
4. Internet news; Lektor prowadzi te zajęcia w siódmym
semestrze dla studentów zaawansowanych, trwają jeden
semestr.
5. 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.
6. Polish Culture; Lektor prowadzi te zajęcia w czwartym roku
akademickim, czyli w siódmym i ósmym semestrze dla
studentów zaawansowanych, trwają dwa semestry.
7. Slavic Culture; Lektor prowadzi te zajęcia w siódmym
semestrze dla studentów zaawansowanych, trwają jeden
semestr.
14 godzin zajęć w tygodniu
17 studentów (na czwartym roku)

15 - 20

Doktor (przynajmniej magister) ze specjalności języka
polskiego i nauczania języka polskiego jako obcego
Umiejętność wykorzystywania z Word i PPT
Znajomość Chin i zwyczaju uczenia się chińskich studentów
Doświadczenie nauczania języka polskiego jako obcego
Uczelnia
Angielski lub rosyjski
zna chińską kulturę

Na czas określony
1 rok
6500 yuanów dla magistera
7000 yuanów dla doktora
Nie ma
Nie ma
Bezpłatne zakwaterowanie w czterogwiazdowym hotelu na
terenie kampusu. Raz w roku kupujemy bilety lotnicze dla
lektora z Polski do Chin i na powrót.
nie ma
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6. Chiny/Tajwan, Taipei
1.

Dane uczelni

National Chengchi University (NCCU, Taiwan)
https://slavic.nccu.edu.tw/
Sec.2,ZhiNan Rd., Wenshan District, NO.64
11605
Taipei, Tajwan

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego

Department of Slavic Languages & Literatures

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

1st August

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego

10-11hrs/week

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
Studia I stopnia | first-cycle studies|
Studia II stopnia | second-cycle studies
Optional, scored.

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).
Semestry | semesters

31st July
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

Polish conversation I, 4 students.
Polish Language II, 12 students.
Polish Language I, 20 students.
7 - 25
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Wykształcenie
Wymagane kompetencje
Organizacja pracy

15.

16.

Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

Applicants should meet either of the qualifications: 1. PhD, 2.
Master degree with profound experience in Polish language
teaching.
Experience of Polish language teaching, stable personality,
good communication skills.
Conducts Polish language courese. Engages in other activities
organized by NCCU, including reaserch, seminars, workshops,
developing the curriculum and teaching materials, etc.
English, Mandarin, Russian. (At least one)
Cooperates with other Polish language teachers.

One year contract
From 1st August to next 31st July
From 2,109 USD (Ph. D.) From 1,938 USD (Master degree)
Labor insurance, Medical insurance.
N/A
Working permit, office room, accommodation(burden the
teacher)
N/A

7. Chorwacja, Zagrzeb
1.

Dane uczelni

Uniwersytet w Zagrzebiu
www.ffzg.hr http://www.ffzg.unizg.hr/zslav/o-katedri-3/
Ul. Ivana Lučića 3
Zagrzeb, Chorwacja

2.

3.

4.
5.

6.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)

Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)

Wydział Filozoficzny,
Instytut Zachodniosłowiańskich Języków i Kultur,
Katedra Języka Polskiego i Literatury
1. Studia Języka Polskiego i Literatury (polonistyka) * lektorat
dla studentów polonistyki (studia I stopnia), około 90 osób, 30
2. Studia Języka Polskiego i Literatury (polonistyka) * lektorat
dla studentów polonistyki (studia II stopnia), około 40 osób,
30
3. 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, 25
Studia I stopnia | first-cycle studies
Studia II stopnia | second-cycle studies
* lektorat w ramach studiów I i II stopnia (zajęcia
obowiązkowe, punktowane)
* kurs Język polski dla niepolonistów (zajęcia fakultatywne,
punktowane)
* 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 Wydziału Filologicznego (1
semestr)
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7.

Struktura roku akademickiego

Semestry | semesters

8.

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

1 października

9.
10.

30 września
1. lektorat dla studentów I roku,
* zajęcia na poziomie A (A1 i A2)
* data rozpoczęcia zajęć: 1 października
* trwają 2 semestry (zimowy i letni)
2. zajęcia fonolaboratoryjne dla studentów I roku,
* zajęcia na poziomie A1 poświęcone wymowie
* data rozpoczęcia zajęć: 1 października
* trwają 1 semestr (zimowy)

11.
12.

13.

14.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje

Organizacja pracy
Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)

15.

Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne

3. lektorat dla studentów I roku studiach dyplomowych (IV
rok),
* zajęcia na poziomie C1
* data rozpoczęcia zajęć: 1 października
* trwają 2 semestry (zimowy i letni)
* semestr zimowy: 15-19 godzin
* semestr letni: 16-18 godzin
* obecny I rok - 28 osoby
* obecny I rok studiach dyplomowych (IV rok) - 24 osoby.
W sumie na 5 latach studiuje około 125 osób.
22 - 30

* wykształcenie polonistyczne (obligatoryjne)
* wykształcenie glottodydaktyczne (fakultatywne)
* 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)
* umiejętność samodzielnego przygotowania i
przeprowadzenia kursu języka polskiego oraz dokonania jego
ewaluacji
* znajomość języka chorwackiego
*chęć do organizacji imprez (Andrzejki, Wigilia, wieczorki
literackie, spotkania z pisarzami)
*chęć do przygotowania materiałów glottodydaktycznych
*chęć do współpracy w ramach projektów naukowych

umowa na czas określony
październik - wrzesień (tj. 1 rok akademicki)
około 6000 kun (w zależności od stażu)
* podstawowe ubezpieczenie zdrowotne jest opłacane przez
pracodawcę
* podstawowe składki emerytalne są opłacane przez
pracodawcę
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16.

Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

* dodatek mieszkaniowy w wysokości 2200 kun
* ferie zimowe - cca 23 grudnia do 6 stycznia
* urlop letni - cca 30 lipca do cca 20 sierpnia

8. Chorwacja, Osijek
1.

Dane uczelni

University of Osijek
https://www.ffos.unios.hr/
L. Jagera 9
31000
Osijek, Chorwacja

2.

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

4.

Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)

5.

6.

7.
8.
9.

Struktura roku akademickiego
Data rozpoczęcia roku
akademickiego
Data zakończenia roku
akademickiego

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 History
1. BA Programme History
2. BA Programme Croatian Language and Literature
3. BA Programme English Language and Literature
4. BA Programme German Language and Literature
5. MA Programme English Language and Literature (Teaching
English as a Foreign Language Translation and Interpreting
Studies)
6. MA Programme German Language and Literature
(Teaching German as a Foreign Language Translation and
Interpreting Studies)
Studia I stopnia | first-cycle studies
Studia II stopnia | second-cycle studies
- elective course
- graded
- ECTS
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
Academic year = 2 semesters
1st October
30th September
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10.

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

1. 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 s
nastavcima -owy, -owa, -owe, zamjenice (osobne, posvojne i
pokazne - uporaba i deklinacija), prijedlozi (uporaba, rekcija),
glavni brojevi 0–100, redni brojevi 0-24.
2. Polish language 2,
Ciljevi predmeta
Kolegij se nadovezuje na Poljski jezik 1. Cilj kolegija je razvijati
i produbljivati stečene jezične vještine - upoznati studente s
novim gramatičkim strukturama i širiti vokabular (razine A1),
razvijati komunikativne kompetencije studenata te vještinu
pisanoga i usmenoga izražavanja.
Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:
― interpretirati jednostavne čitane i slušane tekstove na
poljskom jeziku
― koristiti se osnovnim vokabularom (razine A1)
― prepoznati u tekstu proučene gramatičke strukture
― formulirati kratke usmene i pismene izjave na poznatu temu
― upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi
i pisanom tekstu
― aktivno sudjelovati u razgovoru na poljskom jeziku (u
službenoj i neslužbenoj situaciji)
15

― 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).
3. Polish language 3,
Ciljevi predmeta
Kolegij je nastavak Poljskog jezika 2. Cilj je kolegija
produbljivati stečene jezične vještine - upoznati studente s
novima gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate,
obogatiti vokabular (razine A2), razvijati komunikativne
kompetencije studenata i vještinu pisanoga i usmenoga
izražavanja.
Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:
- koristiti se osnovnim vokabularom (razine A1-A2)
- analizirati jednostavne pročitane i preslušane tekstove na
poljskom jeziku
- prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s
hrvatskog na poljski
- formulirati odgovore na postavljena pitanja, usmene izjave na
poznate teme i pisma s određenom namjenom kao sažetak,
recenzija, životopis
- upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi i
pisanom tekstu
- prepoznati elemente govornog jezika
- aktivno sudjelovati u razgovoru na poljskome jeziku
(razlikujući službenu i neslužbenu komunikaciju)
- predstaviti kulturološke razlike između Poljske i Hrvatske
Sadržaj predmeta
Kolegij obrađuje svakodnevne komunikacijske teme kao
predstavljanje osobe (vanjski izgled i osobine karaktera,
nacionalnost), kino i film (recenziranje, opisivanje raznih vrsta
filma, pisanje sažetka), sportska aktivnost, obrazovanje,
Internet, posao (pisanje zamolbe za zaposlenje, životopisa),
obitelj i porijeklo, putovanje i turizam (snalaženje na
aerodromu, kolodvoru i sl., turističke destinacije u Poljskoj),
promet te gramatičke probleme – uvježbavanje padežnog
sustava te upoznavanje novih (vok.), tvorba glagolskih imenica,
tvorba imperativa, brojevi: dwaj, trzej, upitne, odnosne
zamjenice, glagoli: trzeba, warto, należy, można, powinno się,
glagoli radnje, statični i dinamični prijedlozi.
4. Polish language 4,
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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
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.
5. Polish language 5,
Ciljevi predmeta
Kolegij je nastavak Poljskog jezika 4. Cilj je kolegija razvijati
stečene jezične vještine - upoznati studente s novim
gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate, proširiti
vokabular (razine A2-B1), razvijati komunikativne
kompetencije studenata i vještinu pisanoga i usmenoga
izražavanja.
Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:
- koristiti se vokabularom (razine A2-B1)
- interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom
jeziku
- prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s
hrvatskoga na poljski
- upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi i
pisanom tekstu
- pravilno ispuniti službene obrasce i upitnike
- pravilno upotrijebiti idiomske fraze
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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.
6. 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)
- 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.
7. Polish culture and civilization
Ciljevi predmeta
Kolegij daje osvrt na široko shvaćenu poljsku kulturu i
civilizaciju. Cilj je upoznati studente s izabranim elementima
poljske kulturne baštine, predstaviti najvažnije povijesne
događaje s njihovom ulogom na razvoj poljske države,
prezentirati dostignuća i ličnosti iz područja umjetnosti,
književnosti, znanosti te prikazati stvaranje poljskog
nacionalnog i kulturnog identiteta. Cilj je predmeta također
proširiti vokabular i vježbati stečeno jezično gradivo (kolegij
predviđa jezične radionice vezane uz zadanu temu).
Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:
- objasniti kulturološke razlike i sličnosti između Poljske i
Hrvatske
- opisati poljsko-hrvatske odnose u povijesnoj perspektivi
- predstaviti ključna događanja iz poljske povijesti i njihov
utjecaj na povijest Europe te na poljsku kulturu
- nabrojiti najvažnije ličnosti u poljskoj kulturi, umjetnosti i
znanosti
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- 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

12.

Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie

13.

14.

Wymagane kompetencje
Organizacja pracy
Znajomości języków obcych

15.

16.

Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

approximately 16 hours a week (since it is an elective course,
the number of groups and hence the number of hours can
vary)
winter semester 2019/2020: - Poljski jezik 1 / Polish language
1: 56 students - Poljski jezik 3 / Polish language 3: 25 students
- Poljski jezik 5 / Polish language 5: 4 students - Poljska kultura
i civilizacija / Polish culture and civilization: 25 students
60 - 80

M.A. in Polish lang. and lit or M.A. in linguistics or M.A. in
literature etc.
good teaching skills, computer literacy
Croatian or readiness to learn Croatian knowledge of other
foreign languages is a great plus
-

a limited term contract
one year
6.745,87 HRK (net)
yes 1.602,08 HRK
yes 1.941,92 HRK
2.200,00 HRK a month for accomodation
-
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9. Francja, Strasbourg
1.

Dane uczelni

Université de Strasbourg (France)
https://langues.unistra.fr/etudes-slaves/
Rue René Descartes 22
67000
Strasbourg, Francja

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego
Data rozpoczęcia roku
akademickiego
Data zakończenia roku
akademickiego
Nazwa i krótki opis zajęć, które
będzie prowadził lektor wraz
informacją, kiedy zajęcia się
zaczynają i jak długo trwają
(semestr, dwa, trzy)

Faculté des langues, Département d’études slaves

BA Langues et interculturalité (Foreign languages and
intercultural communication), 20
BA Russian language and culture,20
MA Slavic languages and cultures, 5
DU Polish language (a complementary program), 5
as foreign language in any BA and MA program of Strasbourg
university, 30
Studia II stopnia | second-cycle studies
Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies
Optional, scored

Duration of studies – 3 years maximum
The length of the Polish language course – 6 semesters

Semestry | semesters
September 1st
May 31
Polish language - level 1,
4h per week Polish course for beginners, aimed to develop 3
major skills: grammar knowledge, written expression and oral
communication. Starting date: the first week of the first
semester. Duration: 2 semesters.
Polish language - level 2, 3h per week Polish course for
beginners. The continuation of the 1st year Polish course (A2
level). Starting date: the first week of the first semester .
Duration: 2 semesters.
Polish language - level 3, 3h per week Polish course for
beginners. The continuation of the 2d year Polish course (A2B1 level). Starting date: the first week of the first semester .
Duration: 2 semesters.
Civilisation et littérature polonaises sur les textes traduits,
Duration: 2 semesters
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Description: The course about Polish civilization is focused
mainly on Polish history, culture, society and economy. These
aspects are analyzed on the basis of the historical texts
translated to French. The other part of the course presents
four major Polish literature works.
Starting date: the first week of the first semester

11.
12.

13.

14.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie

Wymagane kompetencje

15.

16.

Organizacja pracy
Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

Aires culturelles slaves
Duration: 1 semester
Description: The main focus of this course is the global history
of Central Europe. It’s based on the political, social, economic
and cultural history of the West Slavs, mainly Poles, Czechs
and Slovaks.
12h per week – 1st semester 13h per week – 2nd semester
65 students (total amount for levels 1, 2 & 3)

50 - 75

Master degree (M2) in Polish language and literature or in
French (or other foreign) language and literature . If the
candidate has a Master degree (M2) in foreign (and not Polish)
language and literature, a diploma and/or experience in
teaching Polish as foreign language is requested.
open-mindedness, sense of pedagogy, communication skills,
teamwork, experience in the use of digital teaching
technologies
none
French (minimum B2/C1)
Experience in teaching of Polish language

Fixed-term employment contract
3 years
Approximately 1200 euros per month (net)
yes (Sécurité sociale)
yes
none
none

21

10.
1.

Francja, Grenoble

Dane uczelni

Université Grenoble Alpes
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
Avenue Centrale 621
38400
St Martin d'Hères, Francja

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego
Data rozpoczęcia roku
akademickiego
Data zakończenia roku
akademickiego
Nazwa i krótki opis zajęć, które
będzie prowadził lektor wraz
informacją, kiedy zajęcia się
zaczynają i jak długo trwają
(semestr, dwa, trzy)

Service des Langues

Optional language course Polish – language of communication
(A1, A2/B1/B2),
A1 – 18 + 19 (majors in : e.g. English Studies, Russian Studies,
Teaching French as a Foreign Language, Applied Foreign
Languages, History, Psychology)
A2/B1/B2 – 12 (e.g. Russian Studies, Linguistics, Lifelong
learning: Languages),
Online course A1/A2 –1
Studia I stopnia | first-cycle studies
Studia II stopnia | second-cycle studies
Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies
Optional, graded, ECTS

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.
Semestry | semesters
01/09
30/06
Polonais langue de communication A1,
Beginners group (24 h in a term, 2 terms). 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
Polonais langue de communication A2,
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, Po polsku po
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Polsce, Hurra 1) are used for the initial revision. Duration: 48
h between September and May.
Polonais langue de communication B1/B2,
The program of this course is flexible and depends on the
participants. Most of them attend the course for a few years,
but if there are new students, often it will be necessary to go
back to grammar topics which are normally taught in the lower
levels. Many authentic materials are used (texts, videos,
recordings) as well as exercises created by the teacher and
textbooks for advanced levels (Polski Krok po kroku 2
(podręcznik i gry), Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla
obcokrajowców B2, Polski Megatest, Gramatyka 2, Czas na
czasownik). Duration: 48 h between September and May.

11.
12.

13.

14.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje
Organizacja pracy
Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)

15.

Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)

16.

Parcours en ligne – Voyage en Pologne,
The teacher is expected to provide guidance to the students
using an online course in self-directed learning mode.
Between 6-8h per week
50

30 - 50

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.
Independence, taste for the transmission of the Polish
language and culture, good oral and written communication
Ability to create lessons independently
Ability to collaborate with other language teachers
Willingness to participate in cultural and linguistic events
French - English - Knowledge of other Slavic languages would
be a plus
Good communication skills. Knowledge of online teaching
would be a plus

Fixed-term
1 year renewable once
indice 340 : 1504 € brut
Health, maternity and paternity, disability and death
insurances - Old-age insurance - Unemployment insurance
Supplementary pension plan IRCANTEC
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.

Uwagi i sugestie
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11.
1.

Francja, Paryż

Dane uczelni

INALCO Institut national des langues et civilisations
orientales
Opis oraz historia Inalco i polonistyki na tej uczelni dostępne
tutaj (w języku polskim):
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-piotr-bilos-stuleciepolskiego-paryza-100-lat-polonistyki-na -inalco
http://www.inalco.fr
rue des Grands Moulins 65
75214 Paris Cedex 13
Paryż, Francja

2.

3.

4.

5.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)

Département EUROPE (wydział Europa)
Opis i organizacja dostępne tu:
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieressections/europe/formations
Licencjat i studia magisterskie z zakresu LLCER, « Langues,
littératures et civilisations étrangères et régionales », to jest
Języków, Literatur i Cywilizacji Obcych oraz Regionalnych, 65

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

6.

Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z

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)
Licencjat (6 semestrów) + Master (dodatkowe 4 semestry) +
Doktorat (ile potrzeba)
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języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)

7.

Struktura roku akademickiego

8.

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

9.
10.

Istnieją także inne wybory: paszport z języka polskiego (opis
tu: http://www.inalco.fr/formations/formationsdiplomes/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/polon
ais_brochure_dlc_2019-2020.pdf
Semestry | semesters
połowa września
koniec czerwca (druga sesja egzaminów)
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.
12.

13.

14.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje

Organizacja pracy
Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)

286 godzin rocznie
70 studentów, ale liczba się waha z roku na rok, to zależy od
aktualnej koniunktury
50 - 1500

Polonistyczne
Znajomość podstaw glottodydaktyki, elastyczność i łatwość w
budowaniu efektywnych zasad komunikacji międzyludzkiej,
błyskotliwość, SAMODZIELNOŚĆ a jednocześnie
UMIEJĘTNOŚĆ współpracy, szacunek dla otoczenia
Lektor sam układa sobie grafik w ramach obowiązujących
zasad i w porozumieniu ze studentami.
Znajomość francuskiego
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
25

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 społecznogospodarczych, 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
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)

16.

Uwagi i sugestie

12.
1.

Umowa na czas określony (CDD)
na 2 lata z możliwością przedłużenia na 2 lata
Zgodnie z dekretem państwowym: 1549, 33 Euro brutto
Zgodnie z zasadami umowy o pracę we Francji (regime général
de la Sécurité sociale)
Régime des agents publics (IRCANTEC)
Możliwość korzystania ze stołówki, częściowy zwrot kosztów
transportu, możliwość uczestniczenia w bardzo licznych
wydarzeniach kulturalnych, jakie oferuje Inalco
Ze względu na warunki finansowe oraz bliskość poleca się
wynajmowanie pokoju w Domu Świętego Kazimierza (Œuvre
de Saint Casimir) znajdującego się na ulicy Chevaleret w
odległości ok. 200 metrów od uczelni. Opis tu:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_św._Kazimierza_(stowarzys
zenie)

Indonezja, Surabaya

Dane uczelni

Universitas Airlangga (UNAIR)
https://unair.ac.id/
Pusat Bahasa dan Multibudaya Universitas Airlangga, Jalan
Dharmawangsa Dalam, UNAIR Kampus B, Surabaya
60286
Surabaya, Indonezja

2.

3.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)

Pusat Bahasa dan Multibudaya (Language and Multicultural
Centre )
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
26

4.

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

5.

6.

Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)

7.

Struktura roku akademickiego

8.

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

9.
10.

11.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor

12.

Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie

13.

14.

Wymagane kompetencje

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
Studia I stopnia | first-cycle studies
Studia II stopnia | second-cycle studies
Jednolite studia magisterskie | uniform master's studies
Studia doktoranckie | PHD studies
Inne | other public
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.
Following the semester system conducted at Universitas
Airlangga, the Polish language classes will be done in terms of
the semester: Semester 1 (September – December) and
Semester 2 (February – June).
The Polish language course will be offered 2 semesters (one
academic year) from September 2021 to June 2022.
Semestry | semesters
September 2021.
June 2022
Polish language course and Polish studies,
1. 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.
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.
none

10 - 20

Hold at least graduate certificate in Language Teaching or
Polish Studies.
Has experiences in teaching Polish to foreigners especially
those who speak languages that share no similarities to Polish
grammar and vocabulary.
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Organizacja pracy
Znajomości języków obcych

Inne (proszę opisać jakie)

15.

16.

Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

13.
1.

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

N/A
September 2021 – June 2022
IDR. 2.000.000 (monthly)
N/A
N/A
Language and Multicultural Center will provide
accommodation for the teacher in Airlangga Guest House.
None

Irlandia, Dublin

Dane uczelni

Trinity College Dublin, The University of Dublin
Arts Building,
Dublin 2, 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)

European Studies (2 students)

4.

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

Undergraduate studies

5.

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

mandatory, scored:
- Polish language 1 (10 ECTS)
- Polish language 2/ Polish Language Business
Intermediate (10 ECTS)
- Polish for Academic Purposes 1 (10 ECTS)
- Polish for Academic Purposes 2 (10 ECTS)
- Business Polish Advanced (10 ECTS)
optional: scored
- Polish for Beginners (10 ECTS)
optional: not- scored. Extramural (evening) courses

Business Studies and Polish (15 students)
Middle Eastern and European Languages and Cultures (1
student)
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-

Polish for Beginners
Polish Low Intermediate not available in the current

-

Polish Advanced not available in the current academic

academic year
year

6.

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

duration of first semester: 16 weeks
duration of second semester: 16 weeks

7.

Struktura roku akademickiego

semesters

8.

Data rozpoczęcia roku
akademickiego

September, 2020

9.

Data zakończenia roku
akademickiego

May 31, 2021

10.

Nazwa zajęć, które będzie
prowadził lektor

1. Polish language 1
Polish for Beginners
This is a practical language module for ab initio learners of
Polish. This module gives students a basic knowledge of Polish
language, culture and modern Polish society.
On completion of this module students will arrive at the lower
A2 level of language competence (the Common European
Framework of Reference for Languages).
The classes start in September and last two semesters.
2. Polish language 2
Polish Language Business Intermediate
This module 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 Common European
Framework of Reference for Languages).
The classes start in September and last two semesters.
3. Polish for Academic Purposes 1
Polish for Academic Purposes 2
The module is designed for native and near-native advanced
learners of Polish. Students who are advanced speakers of
Polish work on their written, oral and translation skills
(translation is not taught by a lector).
The module may include discussion of major historical events
relevant to contemporary Polish life and society, and current
socio-economic, cultural and political issues of modern Poland.
The classes start in September and last two semesters.
4.

Business Polish Advanced
29

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, and critically evaluate current business, political
and socio-economic issues in Poland.
The classes start in September and last two semesters.
5.

Polish for Beginners (evening course)

This is a practical language module for ab initio learners of
Polish. This module gives students a basic knowledge of Polish
language, culture and modern Polish society.
The classes start in September and last two semesters.
12 hours per week

11.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor

12.

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

18 undergraduate students
7 evening students (Polish for Beginners)

13.

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

Circa-30 -35 students

14.

Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego

Primarily, language-teaching training

Wykształcenie
Znajomości języków obcych

Master degree of teaching Polish as foreign and second
language
Good knowlegde of English required

Warunki zatrudnienia lektora
języka polskiego
Typ umowy

Fixted-term contract

15.

16.

Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

9 (nine) months
15,000 euro for a duration of 9-month contract
PRSI (A1 class)
Standard PRSA
The teacher can apply for a student accommodation that costs
750 euro or 1000 euro a month.
- Trinity College Dublin, the University of Dublin is the only
university in Ireland where students have the opportunity to
study Polish to degree level.
- The Department is teaching the Polish language since 1990.
- 2018 -Nagroda Polonicum
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14.
1.

Mołdawia, Kiszyniów

Dane uczelni

Free International University of Moldova
(Wolny Międzynarodowy Uniwersytet Mołdawski)
52 Vlaicu Parcalab str. 4 fl.,of. 443
MD-2012
Chisinau, Republic of Moldova.

2.

3.

4.
5.

6.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)

7.

Struktura roku akademickiego

8.

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

9.
10.

11.
12.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan

Center for International Cooperation
(Free International University of Moldova)
Zajęcia fakultatywne dla studentów różnych kierunków
uniwersytetu. W zajęciach mogą również uczestniczyć
studenci z innych uniwersytetów. Liczba studentów: 33
Дополнительные занятия для студентов разных факультетов
университета. Студенты из других университетов тоже могут
посещать занятия. Количество студентов: 33.
Fakultatywne kursy j. polskiego.
Дополнительные курсы польского языка.
Kursy j. polskiego są nieobowiązkowe i niepunktowane.
Курсы польского языка не являются обязательными.
Студенты не получают баллов, нр. ECTS.
Kursy j. polskiego prowadzone są na poziomach:
- A1, A2 (2 semestry);
- B1, B2 (3 semesrty).
Курсы польского языка проводятся на уровнях:
- А1, А2 (2 семестра);
- В1, В2 (3 семестра).
Rok akademicki trwa 2 semestry.
Учебный год длится 2 семестра.
01-09-2020 r.
30-06-2020 r.
1.Kursy j. polskiego.
Intensywne kursy j. polskiego na różnych poziomach
zaawansowania. Rok akademicki trwa 2 semestry.
Интенсивные курсы польского языка на разных уровнях.
Учебный год длится 2 семестра.
2.Kultura i historia Polski.
Studenci poznają polską kulturę i historię przez oglądanie
polskich filmów, recytowanie wierszy polskich poetów
(wieczory poetyckie), gry edukacyjne, polskie tańce.
Студенты узнают о польской культуре и истории, смотрят
польские фильмы , они читают стихи польских поэтов
(поэтические вечера), развивающие игры, польские танцы.
Liczba godzin: 16 h.
Количество часов: 16 h.
Liczba studentów: 20
Количество студентов: 20
31

13.

14.

aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego

Wykształcenie
Wymagane kompetencje
Organizacja pracy

Znajomości języków obcych

15.

16.

-prowadzenie kursów j. polskiego;
-prowadzenie zajęć z kultury i historii polskiej;
-promocja języka i kultury polskiej na uniwersytecie.
-проведение курсов польского языка;
-проведение занятий по польской культуре и истории;
-распространение польского языка и культуры в
университете.
Wyższe, nauczyciel j. polskiego jako obcego.
Высшее, учитель польского языка как иностранного.
Doświadczenie w nauczaniu j. polskiego jako obcego.
Опыт преподавания польского языка как иностранного.
Plan pracy zgodny z zadaniami i celami nauczania
uniwersytetu ULIM.
План работы в соответствии с задачами и целями
университета ULIM.
j. angielski, j. rumuński, j. rosyjski
аглийский, румынский, русский

Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

15.
1.

40

Rosja, Moskwa

Dane uczelni

Moskiewski Państwowy Uniwersytet
im.M.W.Łomonosowa
https://www.msu.ru philol.msu.ru
Leninskije Gory 1 GUM
119991
Moskwa, Rosja

2.

3.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów

Wydział Filologii, Katedra Filologii Słowiańskiej

Filologia polska, od 4 do 10 studentów
Filologia słowiańska (język polski jako 2 słowiański), 5-7
studentów
Filologia rosyjska, 5–7 studentów
Lingwistyka stosowana, 5-7 studentów
32

4.
5.

uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)

Studia I stopnia | first-cycle studies
Studia II stopnia | second-cycle studies
1. Filologia polska – obowiązkowy punktowany
2. Filologia słowiańska (język polski jako 2 słowiański) –
obowiązkowy; punktowany
3. Filologia rosyjska (5 – 7 studentów) – kurs do wyboru;
punktowany. Możliwy także w formie fakultetu niepunktowany
4. Lingwistyka stosowana - obowiązkowy punktowany
1. Filologia polska –4 lata na studiach licencjackich (8
semestrów) 2 lata na studiach magisterskich (3 semestry)
2. Filologia słowiańska (język polski jako 2 słowiański) –2 lata
(4 semestry)
3. Filologia rosyjska (5 – 7 studentów) – kurs do wyboru – 2- 3
lata (4 – 6 semestrów) możliwy także w formie fakultetu (4 / 6
semestrów)
4. Lingwistyka stosowana – 2/ 3 lata (4 / 6 sem.)
Semestry | semesters

6.

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

7.

Struktura roku akademickiego

8.

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

1 września

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje

12 godzin

9.
10.

11.
12.

13.

14.

Organizacja pracy
Znajomości języków obcych

25 czerwca
lektorat, zajęcia w grupach różnego poziomu (w zależności od
aktualnego zestawu grup) – fonetyka, słownictwo, gramatyka
nauczanie różnych sprawności – czytania, pisania, rozumienia
ze słuchu
konwersatorium kulturowo-krajoznawcze, omawianie
wybranych aspektów dawnej i współczesnej historii Polski,
rozwoju i dorobku jej kultury. Prezentacja polskich filmów i
spektakli teatralnych - dyskusje.

1 semestr r.ak. 20-21: 38 osób (na wszystkich wskazanych
kierunkach)
25 - 45

wyższe filologiczne//polonistyczne// kulturoznawcze
Wiedza o systemie i strukturze języka polskiego podstawowe
wiadomości z historii i dialektologii j.p. metodyki nauczania
JPJO, podstawowa wiedza literaturoznawcza i
kulturoznawcza
zajęcia w trybie ocznym w pomieszczeniach wydziału
Znajomość języka rosyjskiego nie jest obowiązkowa, ale mile
widziana: to z jednej strony ułatwi adaptację lektora w
Moskwie i na uczelni, z drugiej zaś pozwoli rozszerzyć zakres
zajęć o praktykę przekładu polsko-rosyjskiego
33

Inne (proszę opisać jakie)
15.

16.

Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

16.

Zaangażowanie, aktywność, dyspozycyjność, chęć do jak
najszerszego zapoznania studentów z Polską, polską kulturę i
mentalnością

Umowa z uczelnią
na 1 rok
brak
brak
brak
Zakwaterowanie (bezpłatny akademik)
brak

Rosja, Briańsk
UWAGA: Poniższy formularz został przesłany przez uczelnię
do naboru w roku akademickim 2020/2021

1.

Dane uczelni

Briański Uniwersytet Państwowy im. Akademika
I.G.Pietrowskiego
ul. Bezitzkaya 14
241036
Briańsk, Rosja

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego
Data rozpoczęcia roku
akademickiego
Data zakończenia roku
akademickiego

14, Bezhitskaya St.,
241036
Bryansk, Russia
Wydział historii i stosunków międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe, Regionoznawstwo zagraniczne.
Obecnie liczba studentów na lektoracie- 21.

Studia I stopnia
Obowiązkowy

4 lata (8 semestrów)

semestry (01.09.2020 – 22.01.2021; 01.02.2021 –
16.07.2021)
01.09.2020
16.07.2021
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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)

1.Język polski
Historia norm literackich współczesnego języka polskiego,
fonetyka, wymowa, leksyka, morfologia, składnia, ortografia.
Tematy codziennej rozmowy, cechy mowy biznesowej.
2.Kurs specjalistyczny: Polska kultura w XX wieku
Polska poezja, laureaci Nagrody Nobla. polskie kino: Andrzej
Wajda, Jerzy Hoffmann. polski teatr.
3.Kurs specjalistyczny: Stosunki polsko-rosyjskie w XX wieku
Polska i państwo radzieckie w latach 20-30. Stosunki polskoradzieckie podczas II wojny światowej. Cechy socjalistycznej
Polski. Współczesne aspekty stosunków polsko-radzieckich.

11.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor

12.

Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje

13.

14.

Organizacja pracy

Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)

15.

Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie

450 godzin zajęć języka polskiego
60 godzin kursu specjalistycznego: Kultura polska w XX wieku
48 godzin kursu specjalistycznego: stosunki polsko-rosyjskie
w XX wieku
21 osób

25 osób

Wyższe
Znajomość technik komunikacyjnych, znajomość
nowoczesnych metod nauczania.
Przygotowawcza praca metodyczna; planowanie,
prowadzenie zajęć w języku polskim ze studentami, ocenianie
pośrednie i końcowe; kontrola obecności; składanie
sprawozdań z przeprowadzonych zajęć; udział w otwartych
zajęciach w celu kontroli jakości wykonanej pracy i wymiany
doświadczeń z innymi nauczycielami.
Znajomość języka polskiego na wysokim poziomie, znajomość
innych języków obcych
Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.
Posiadanie certyfikatów językowych. Szkolenia / staże za
granicą.
Posiadanie certyfikatów uczestnictwa w kursach
podwyższających kwalifikacje, dodatkowych seminariach i
szkoleniach.
Profesjonalizm, samoorganizacja, kreatywność, entuzjazm,
przyzwoitość, punktualność, kontaktowość, odpowiedzialność,
przejawianie inicjatywy, determinacja.

Umowa roczna (jeden rok akademicki z możliwością
przedłużenia) - 01.09.2020-16.07.2021
01.09.2020-16.07.2021
19000 rubli rosyjskich
Strony uzgadniają, że po stronie Agencji leży następujący
obowiązek: zapewnienie tego, by przed rozpoczęciem działań
35

Składki emerytalne

16.

Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

17.
1.

w ośrodku lektor posiadał własne ubezpieczenie zdrowotne i
ponosił koszty związane z realizacją działań, a w szczególności
opłaty (wizy, zezwolenia na pracę lub ubezpieczenia).
W przypadku cudzoziemców przebywających czasowo w
Federacji Rosyjskiej i pracujących na podstawie umowy o
pracę, składki emerytalne są naliczane w sposób określony
przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
Bezpłatne zakwaterowanie w hotelu uniwersyteckim.

Słowacja, Prešov

Dane uczelni

Prešovská univerzita v Prešove (Uniwersytet
Preszowski w Preszowie)
www.unipo.sk
17. novembra 1
08001
Prešov, Słowacja

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego

Filozofická fakulta (Wydział Filozoficzny)

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

13.09.2021

program studiów: studia środkowoeuropejskie (studia I i II
stopnia), 36

Studia I stopnia | first-cycle studies
Studia II stopnia | second-cycle studies
kurs języka polskiego – obowiązkowy, punktowany (ETCS)

studia I stopnia – 3 lata, 6 semestrów
studia II stopnia – 2 lata, 4 semestry

Semestry | semesters

31.08.2022
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
36

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.
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.
12.

13.

14.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje

Organizacja pracy
Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)

20 godzin tygodniowo w semestrze zimowym, 18 godzin
tygodniowo w semestrze letnim
36 (I i II stopień – program studia środkowoeuropejskie) + 4
(III stopień – doktorancki program slawistyka)
30 - 40

- ukończony kierunek studiów: filologia polska
- specjalizacja językoznawcza
- tytuł zawodowy (mgr)
- doskonała znajomość języka polskiego
- kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne
- doświadczenia z nauczaniem języka polskiego jako obcego
- komunikatywność i wysoki poziom kompetencji
interpersonalnych
- organizacja pracy własnej – umiejętność planowania i
realizowania celi, wykonywanie właściwych zadań we
właściwym czasie
język słowacki – pasywnie
- pełny etat
- 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.

16.

Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

18.
1.

umowa o pracę
od 1 września do 31 sierpnia
pensja (wypłacana raz w miesiącu w stałym terminie)
tak
tak
zakwarterowanie – tak
-

Stany Zjednoczone Ameryki, Chapel Hill

Dane uczelni

The University of North Carolina at Chapel Hill
https://www.unc.edu/
CB# 3160, 426 Dey Hall
27599-3160
Chapel Hill, Stany Zjednoczone Ameryki

2.

3.

4.
5.

6.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)

Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)

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

Department of Germanic and Slavic Languages and
Literatures
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
Studia I stopnia | first-cycle studies
Studia II stopnia | second-cycle studies
Studia doktoranckie | PHD studies
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.
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
38

długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
7.

Struktura roku akademickiego

8.

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

9.
10.

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.
Semestry | semesters
August 2021
May 2022
PLSH 401: Elementary Polish 1, fall semester (AugustDecember 2021); Proficiency-based instruction at the
elementary level that develops the four language skills
(speaking, listening, reading, writing). In addition to mastering
basic vocabulary and grammar, students will communicate in
Polish about everyday topics.
PLSH 403: Intermediate Polish 1, fall semester (AugustDecember 2021) Continuation of the proficiency-based
instruction begun in elementary Polish.
PLSH 402: Elementary Polish 2, spring semester (JanuaryMay 2022); 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 (JanuaryMay 2022); 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

12.

Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego

13.

14.

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
9 students are currently enrolled.

20 - 30
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Wykształcenie
Wymagane kompetencje

Organizacja pracy

Znajomości języków obcych

15.

Inne (proszę opisać jakie)
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

M.A. (Ph.D preferred) in Polish philology or linguistics or M.Ed.
in second language acquisition
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.
The Polish language teacher will be free to design the course
material and syllabi and work independently. Curriculum
support will be offered by Dr. Eliza Rose (Assistant Professor
in Central European Studies) as needed. The teacher will be
expected to attend monthly faculty meetings and occasional
additional meetings with colleagues.
Native-speaker fluency in Polish; professional fluency in
English.
n/a

Short-term visiting lecturer
August 1, 2021 – May 30, 2022
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.
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.
none
Professional development stipend of up to $1,000 that can be
applied to attending professional conferences in the United
States. In addition, the lecturer will be provided with a small
budget to host cultural events on campus (language tables,
film screenings, book clubs, etc.). The lecturer will also be
provided office space and a work computer, on-campus and
electronic access to UNC’s library resources (including our
vast Slavic and East European Collections), and a UNC e-mail
account and UNC OneCard (University ID Card).
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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19.

Stany Zjednoczone Ameryki, Providence
UWAGA: Aktualizacja z dnia 25.02.2021

1.

Dane uczelni

Brown University
Box E 20 Manning Walk
Providence, RI 02912

2.

3.

4.
5.

6.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)

Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)

7.

Struktura roku akademickiego

8.

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

9.
10.

Department of Slavic Studies

Zwykle kursy języka polskiego adresujemy do studentów
Slavic Studies, Histor, Jewish Studies; na studentach z tych
wydziałów można zbudować w miarę stabilny program języka
polskiego. W praktyce bywa różnie; często mamy studentów z
innych wydziałów: od fizyki, neuroscience, po industrial
design.
W ostatnich latach liczba studentów nie była stabilna: od 5 do
15.
B.A. (undergraduate); czasem doktoranci (Ph.D.) Historii,
Jewish Studies, Slavic Studies.
Nieobowiązkowy

4 lata
Gdy idzie o długość to zależy to od zainteresowania
studentów. Np. program języka Rosyjskiego, w którym mamy
dużo studentów, i który jest obowiązkowy dla naszych
„concentrators” (w Brown mamy „concentration”, nie „major”,
którą studenci deklarują w 4 semestrze) – trwa 6 semestrów
plus 2 semestry konwersacji.
Semestry | semesters
Około 8 września
Początek maja
Teaching responsibilities include all levels of Polish language
in English. Teaching load is five courses per two semesters
(two plus three). The position entails service components
related to language placement, assessment of learning
outcomes, and participation in extra-curricular activities of the
program.
„Krótki opis zajęć” instruktor będzie musiał/a skomponować
sam/a w sylabusie:
Powinniśmy mieć oddzielne sylabusy dla:
PLSH 200 Introductory Polish (2 semesters)
PLSH 300 Intermediate Polish (2 semesters)
PLSH 400 Advanced Polish (2 semesters)
SLAV 1790 Polish for Reading and Research
41

11.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor

A sample description of “Introductory Polish”: In this course
you will develop speaking, reading, writing and comprehension
skills in Polish. However, there will be a strong emphasis on
active oral communication in the target language. By the end
of this course, you will be able to carry on basic conversations
in Polish on many topics from your daily life. You will be able to
write notes, simple letters, or keep a journal in Polish. You will
also have the skills to read basic texts.
Obciążenie dydaktyczne: 2 plus 3 (dwa kursy jesienią/dwa
wiosna)
Kursy języka na trzech poziomach (intermediate – advanced)
są oferowane 4-5 razy tygodniowo po 50 min (jednostka
lekcyjna); semestr zwykle trawa 12-13 tygodni.

12.

13.

14.

Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego

Wykształcenie
Wymagane kompetencje
Organizacja pracy
Znajomości języków obcych

15.

Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne

W praktyce będą to raczej małe kursy; wykładowca w
niektórych przypadkach będzie mógł oferować klasy łączone.
Dlatego doświadczenie lektora jest tu kluczowe. Oferuję
pomoc w organizacji, ale lektor będzie musiał/a sam/a
modyfikować kursy w. zależności od ilości i poziomu
zaawansowania studentów.
W tym momencie 0, dwóch studentów wyraziło
zainteresowanie. Zakładamy, że program budujemy od
początku.
Zaczniemy pewnie z okolo 7-mioma studentami; może więcej,
może mniej (z tych 7 kilku studentów może być tzw. „heritage
speakers”). W Brown studencie są bardzo wymagający i
zwykle w pierwszy roku wykładowcy mają niski „enrolment”;
muszą stopniowo budować swoja reputację.
Native or near-native proficiency in Polish and English; MA
degree or equivalent in Slavic Studies, Polish
Linguistics/Philology or a closely related field; College-level
language teaching experience; Familiarity with current
language pedagogy and the ACTFL guidelines. Preferred
qualifications: PhD or equivalent in Polish Studies, Polish
Linguistics, or a closely related field. Additional Slavic or other
language spoken in East Central Europe Language (e.g.,
Hungarian or Romanian) would be a great plus.
Wyższe (M.A./Ph.D)
See 14
See 14
Angielski (near nartive), Polish (native or near native); or other
language spoken in East Central Europe Language (e.g.,
Hungarian or Romanian) would be a great plus.
See 14

36,000 USD (Stypendium zapewniane przez NAWA
i Fundację Kościuszkowską) plus
15,000 USD (Finansowanie Uniwersytetu)
n/a
n/a
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16.

Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

20.
1.

n/a

Ukraina, Tarnopol

Dane uczelni

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny
imienia W.Hnatiuka
http://tnpu.edu.ua/
Krywonosa 2
46027
Tarnopol, Ukraina

2.

3.

4.
5.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)

6.

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

7.

Struktura roku akademickiego

8.

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

9.
10.

Wydział Filologii i Dziennikarstwa

Filologia polska I rok, 12
Filologia polska II rok, 3
Filologia ukraińsko-polska II rok, 6
Filologia ukraińska II rok, 40
Dziennikarstwo I rok, 19
Studia I stopnia | first-cycle studies
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
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
Semestry | semesters
1.09.2020 (w bieżącym roku akademickim)
koniec czerwca 2021 (w bieżącym roku akademickim)
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
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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 ukraińskopolskiej. V semestr. Kończy się egzaminem. Przewiduje 60
godzin (15 wykładów i 15 zajęć praktycznych). 2 zajęcia na
tydzień

11.
12.

13.

14.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje
Organizacja pracy

15.

Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie

Ubezpieczenie

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
W zależności od wybranych przez lektora kursów
21

20 - 80

Wyższe polonistyczne
Prowadzenie kursów praktycznych i teoretycznych, w tym
online
Prowadzenie zajęć w zakresie wybranych przez lektora
kursów spośród wyżej wymienionych, w tym zdalnie
Mile widziana znajomość języka ukraińskiego ew. rosyjskiego
Nawyki pracy zdalnej

Umowa o pracę na czas określony
Jeden rok z możliwością przedłużenia
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
Nie zapewniamy, ponieważ lektor, jak każdy obcokrajowiec
wkraczający na terytorium Ukrainy, powinien mieć
ubezpieczenie.
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Składki emerytalne

16.

Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

21.
1.

Nie są przewidziane, ponieważ lektor nie jest obywatelem
Ukrainy oraz będzie zatrudniony czasowo.
Zakwaterowanie dla lektora w polepszonym pokoju dla gości
w domu studenta
nie ma

Ukraina, Czerkasy

Dane uczelni

Narodowy Uniwersytet imienia Bohdana
Chmielnickiego w Czerkasach
https://cdu.edu.ua/
bulw. Szewczenka 81
18031
Czerkasy, Ukraina

2.

3.

4.
5.

6.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)

Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)

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

Centrum Polonijne Narodowego Uniwersytetu imienia
Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach
Filologia, specjalizacja: Przekład (rosyjski, polski), 9 osób
Filologia, specjalizacja: Język i literatura (rosyjski, angielski), 2
osoby
Średnia oświata, specjalizacja: Język i literatura (rosyjski,
angielski), 6 osób
Praca socjalna, specjalizacje: Pedagogika socjalna, Praca
socjalna, 10 osób
Filologia, specjalizacja: filologia niemiecka, 12 osób
Stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna, studia
regionalne, 24 osoby
Studia I stopnia | first-cycle studies
Studia II stopnia | second-cycle studies
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Przekład (rosyjski, polski) –
obowiązkowy, punktowany;
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Język i literatura (rosyjski,
angielski) – obowiązkowy, punktowany;
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: filologia niemiecka –
obowiązkowy (jako trzeci język), punktowany;
- Kierunek: Średnia oświata, specjalizacja: Język i literatura
(rosyjski, angielski) – obowiązkowy, punktowany;
- Kierunek: Praca socjalna, specjalizacje: Pedagogika socjalna,
praca socjalna – obowiązkowy, punktowany;
- Kierunek: Stosunki międzynarodowe, komunikacja
społeczna, studia regionalne – obowiązkowy, punktowany.
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Przekład (rosyjski, polski) –
studia I stopnia -7 semestrów
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Przekład (rosyjski, polski) –
studia II stopnia 3 semestry
- Kierunek: Filologia, specjalizacja: Filologia niemiecka – studia
I stopnia, 2 semestry
- Kierunek: Pedagogika socjalna – studia I stopnia – 2
semestry;
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- Kierunek: Stosunki międzynarodowe, komunikacja
społeczna, studia regionalne – studia I stopnia – 4 semestry.
Semestry | semesters

7.

Struktura roku akademickiego

8.

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

1 września

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje

456 godzin

9.
10.

11.
12.

13.

14.

Organizacja pracy
Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)
15.

16.

Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

22.
1.

30.06.2021
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

63 studentów

30 - 63

wyższe, ponadwyższe
dobre przygotowanie metodyczne w zakresie wiedzy o języku,
wiedza o kulturze i historii Polski.
ukraińskiego, rosyjskiego (fakultatywnie)
komunikatywność, aktywność, zdolności organizacyjne,
odpowiedzialność

Umowa o pracę
1 rok
Tak
na koszt własny
Tak
na koszt własny
-

Uzbekistan, Taszkent

Dane uczelni

Tashkent State University of Economics
http://tsue.uz/en/
Islam Karimov 49
100066
Tashkent, Uzbekistan
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego
Data rozpoczęcia roku
akademickiego
Data zakończenia roku
akademickiego
Nazwa i krótki opis zajęć, które
będzie prowadził lektor wraz
informacją, kiedy zajęcia się
zaczynają i jak długo trwają
(semestr, dwa, trzy)
Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje
Organizacja pracy
Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne

Tashkent State University of Economics
World Languages Department
Corporate governance, 3
International tourism, 10
Economics, 4
Information technologies in Economics, 7
Accounting and audit, 3
Studia I stopnia | first-cycle studies
Optional

2 academic year

Semestry | semesters
2021
2022
Polish language and cultue, geography and history will be start
at September 2021 till 2023 (4 semesters)

12
-

20 - 30

Master
Work experience of language/Teacher for foreigners
Cooperative department
English/Russian
-

Temporary labor contract
Academic year
Local salary
-
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16.

Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

23.
1.

Accomodation
-

Wietnam, Hanoi

Dane uczelni

HANOI UNIVERSITY
http://www.hanu.vn/vn/
Km9 Nguyen Trai, Nam Tu Liem District,
Hanoi, Vietnam

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z
języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego

International Office

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

From September to end of January (semester 1), and from
January to end of June (semester 2)
From September to end of January (semester 1), and from
January to end of June (semester 2)
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).
Each class is 100 minutes long, two class sessions per week.

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan

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

Inne | other
Elective subject for full-time students
Optional

One academic year (2 semesters), students learn two classes
per week, starting from A1 to B1, each semester equals 7
credits two semesters equals 14 credits.
Semestry | semesters

Nearly 10, but we expect to recruit more students in a few
months
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13.

14.

aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje
Organizacja pracy

15.

16.

Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

24.
1.

5 - 25

Master degree holder (of relevant field)
Good teaching methods, communicative skills and enthusiasm
at promoting Polish in Vietnam
Under supervision and support of the International Office,
Hanoi University
Good English
Supportive with relevant promotion acvitivites

Teaching Contract
One academic year
None
None
None
Free accommodation + monthly allowance

Włochy, Bari

Dane uczelni

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
https://www.uniba.it/
Via Michele Garruba 6
70121
Bari, Włochy

2.

3.

4.
5.

6.

Nazwa jednostki organizacyjnej (np.
wydział, szkoła języków obcych),
w ramach której prowadzone są
zajęcia z języka polskiego
Nazwa kierunków studiów /
programów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego oraz liczba studentów
uczestniczących w lektoracie (z
jakich kierunków studiów)
Typ studiów, w ramach których
prowadzone są zajęcia z języka
polskiego
Status kursu języka polskiego
(obowiązkowy / nieobowiązkowy,
punktowany czy niepunktowany, np.
ETCS)
Czas trwania studiów, w ramach
których prowadzone są zajęcia z

Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture
Comparate
L-12 Lingue e culture per il Turismo e la Mediazione
Internazionale, 30

Studia I stopnia | first-cycle studies
nieobowiązkowy, punktowany 12 ECTS

4 semestry (I i II rok)
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7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

języka polskiego oraz informacja o
długości kursu języka polskiego
(liczba semestrów)
Struktura roku akademickiego
Data rozpoczęcia roku
akademickiego
Data zakończenia roku
akademickiego
Nazwa i krótki opis zajęć, które
będzie prowadził lektor wraz
informacją, kiedy zajęcia się
zaczynają i jak długo trwają
(semestr, dwa, trzy)

Liczba godzin zajęć, które będzie
prowadził lektor
Realna liczba studentów
studiujących język polski (stan
aktualny) – jeśli jest już prowadzony
lektorat / zajęcia
Przewidywana liczba studentów
zainteresowanych studiowaniem
języka polskiego (w tym minimalna
liczba)
Opis oczekiwań / wymagań wobec
lektora języka polskiego
Wykształcenie
Wymagane kompetencje
Organizacja pracy
Znajomości języków obcych
Inne (proszę opisać jakie)
Warunki zatrudnienia lektora języka
polskiego
Typ umowy
Okres na jaki zawierana jest umowa
Wynagrodzenie
Ubezpieczenie
Składki emerytalne
Dodatkowe benefity dla lektora (np.
zakwaterowanie)
Uwagi i sugestie

Semestry | semesters
28 września 2020
28 maja 2021
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.
Lingua Polacca II (Język polski – II rok), celem ogólnym kursu
jest pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu morfologii i
składni języka polskiego. Szczególnie nacisk jest położony na
rozwijanie kompetencji komunikatywnych, takich jak
mówienie i pisanie z wykorzystaniem sytuacji językowych dnia
codziennego. Na koniec kursu studenci powinni dojść do
poziomu językowego B1-B2.
12
I rok – 10 studentów II rok – 14 studentów

20 - 40

ukończone studia polonistyczne
szczególna umiejętność przyciągania studentów
***
preferowana jest znajomość języka włoskiego na poziomie
minum B1
***

***
***
***
***
***
***
***
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