UNIVERSITATS QUE CONSTEN A LA CONVOCATÒRIA I INFORMACIÓ
DETALLADA DE LES VACANTS (MAIG 2018)

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG (ALEMANYA)
REQUISITS

Màster en l’àmbit de la filologia o bé relacionat amb la llengua,
la literatura i la cultura. Experiència docent en l’ensenyament
de llengües estrangeres, preferentment de català com a L2.
Coneixements d’alemany (B1 o superior).

MÈRITS

Llicenciatura o grau i/o màster en Filologia Catalana. Interès
per cursar estudis de doctorat en Filologia, Lingüística o
Estudis Literaris.

DOCÈNCIA I ALTRES

6 h setmanals de llengua catalana (1r semestre) i 4 h
setmanals de llengua catalana i 2 de cultura catalana (2n
semestre). Dinamització dels estudis catalans. Organització
d’activitats acadèmiques i culturals. Col·laboració en la gestió
del programa Erasmus+ amb universitats de la Xarxa Vives i
coordinació dels becaris d’universitats de l’àmbit lingüístic
català que aculli la Universitat de Freiburg dins del mateix
programa. Manteniment de la pàgina de Facebook.

TASQUES

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Entre 15.000 i 20.000 € (la retribució s’estableix en funció de la
formació, experiència laboral prèvia a Alemanya, edat, estat
civil, situació familiar, etc. de la persona seleccionada).

ALTRES

Accés gratuït a estudis de postgrau, màster i doctorat i a
cursos d’alemany.

DATA D’INCORPORACIÓ

1 d’octubre del 2018

UNIVERSITÄT HEIDELBERG – UNIVERSITÄT MANNHEIM (ALEMANYA)
REQUISITS

Llicenciatura o grau en Filologia Catalana, Romànica o similar.
Formació en l’ensenyament de llengües estrangeres.
Experiència docent de llengües, preferentment de català o
espanyol com a llengua estrangera. Bons coneixements
d’alemany.

MÈRITS

Màster en Filologia Catalana, Romànica o similar o bé en
Didàctica del Català o l’Espanyol com a Llengua Estrangera.
Coneixements avançats de lingüística catalana i espanyola.

DOCÈNCIA I ALTRES

(H) 4 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs
acadèmic. 2 h setmanals de cultura catalana (1r semestre) i 2
h de lingüística catalana (2n semestre). Organització
d’activitats acadèmiques i culturals. Participació en les
activitats culturals del departament. Col·laboració amb
l’Iberoamerika-Zentrum (IAZ) de la Universitat.

TASQUES

(M) 4 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs
acadèmic i 2 h setmanals de cultura catalana durant el 1r
semestre. Assessorament als estudiants interessats a fer una
estada Erasmus en una universitat de l’àmbit lingüístic català.
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

(H) Entre 13.000 i 21.200 € (la retribució s’estableix en funció
de la formació, experiència laboral prèvia a Alemanya, edat,
estat civil, situació familiar, etc. de la persona seleccionada).
(M) Entre 13.000 i 16.000 € (la retribució s’estableix en funció
de la formació, experiència laboral prèvia a Alemanya, edat,
estat civil, situació familiar, etc. de la persona seleccionada).

ALTRES

(H) Fins a 300 €/any per assistir a congressos i esdeveniments
científics.
(M) Accés gratuït a estudis de postgrau, màster i doctorat.
Totes dues universitats ofereixen accés gratuït a cursos
d’alemany.

DATA D’INCORPORACIÓ

(H) 1 d’octubre del 2018
(M) 1 de setembre del 2018

PERÍODE MÀX. DE
DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

2018-2019 i 2019-2020, subjecte a una renovació anual, prèvia
conformitat de l’IRL i les universitats.

SVEUCILISTE U ZADRU (CROÀCIA)
REQUISITS

La persona seleccionada haurà d’inscriure’s a l’Escola de
Doctorat en Humanitats de la Universitat.

MÈRITS

Coneixements de croat o italià.

DOCÈNCIA I ALTRES

12 h setmanals de llengua catalana i 4 de traducció (1r
semestre) i 12 h setmanals de llengua catalana i 2 de traducció
(2n semestre). Possibilitat d’impartir fins a 4 hores setmanals
de conversa en espanyol. Organització de la part catalana de
les Jornades de Llengües i Cultures Iberoromàniques i del
Seminari de traducció de poesia catalana de la Universitat de
Zadar.

TASQUES

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox.62.700 KN

ALTRES

Ajut de la Universitat de 1.100 KN mensuals durant 10 mesos
en concepte d’allotjament.
Accés gratuït a cursos de postgrau, màster o doctorat i a
cursos de croat.

DATA D’INCORPORACIÓ

10 de setembre del 2018

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (ESTAT ESPANYOL)
MÈRITS

Doctorat en curs en l’àmbit de la lingüística o interès per
cursar-lo.

DOCÈNCIA I ALTRES
TASQUES

6 h setmanals de llengua catalana (1r semestre) i 8 h (2n
semestre).

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 17.800 €

ALTRES

Ajuts per accedir a estudis oficials de la USAL i per ajuts
socials (Programa d’Acció Social).

DATA D’INCORPORACIÓ

1 de setembre del 2018

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESTAT ESPANYOL)
MÈRITS

Doctorat; màster; postgrau. Experiència docent en
l’ensenyament de llengua i literatura catalanes. Currículum
investigador.

DOCÈNCIA I ALTRES

4.30 h setmanals de llengua catalana i 1.30 de literatura
catalana (1r semestre) i 6 h setmanals de llengua catalana i 3
de literatura catalana (2n semestre). Dinamització dels estudis
catalans. Organització d’activitats acadèmiques i culturals.

TASQUES

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 21.800 €

DATA D’INCORPORACIÓ

10 de setembre del 2018

UNIVERSITY OF CHICAGO (ESTATS UNITS D’AMÈRICA)
REQUISITS

Llicenciatura o grau, màster o doctorat en l’àmbit de les
humanitats, preferentment en estudis catalans. Experiència
docent universitària. Molt bons coneixements de castellà i
d’anglès.
Els/les candidats/ates que vulguin optar a aquesta plaça,
hauran de participar a un procés de selecció paral·lel de la
Universitat de Chicago (ref. 03693). Trobareu més informació
aquí.

MÈRITS

Doctorat en estudis literaris o culturals. Formació en
l’ensenyament de llengües. Experiència docent en llengua
catalana i/o castellana.

DOCÈNCIA I ALTRES

3 h setmanals de llengua i/o cultura catalanes durant tot el curs
acadèmic. Addicionalment, 3 h setmanals de llengua
castellana o bé llengua i/o cultura catalanes. Organització
d’activitats acadèmiques i culturals relacionades amb els
programes de llengua catalana i castellana.

TASQUES

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 40.000 $ (45.000 $ si es disposa del títol de doctor/a)

DATA D’INCORPORACIÓ

15 de setembre del 2018

GEORGETOWN UNIVERSITY (ESTATS UNITS D’AMÈRICA)
REQUISITS

Màster. Tres anys d’experiència docent amb adolescents i/o
adults, com a mínim.

MÈRITS

Doctorat relacionat amb la traducció o amb la didàctica de
llengües.

DOCÈNCIA I ALTRES

3 h setmanals de llengua catalana (1r semestre) i 6 h
setmanals de cultura catalana (2n semestre). Addicionalment,
impartició d’un curs intensiu d’espanyol. Organització
d’activitats acadèmiques i culturals.

TASQUES

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 32.000 $

ALTRES

Possibilitat d’assistir com a oient a estudis de postgrau, màster
o doctorat i a cursos d’anglès. Eventualment, ajuts per a
formació continuada i/o per assistir a col·loquis, etc.

DATA D’INCORPORACIÓ

20 d’agost del 2018

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE (FRANÇA)
DOCÈNCIA I ALTRES
TASQUES

8 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic.
Possibilitat d’impartir hores complementàries de català i de
castellà a la Maison des Langues i a l’Institut Universitaire
Tous Ages (IUTA). Organització d’activitats acadèmiques i
culturals.

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 17.900 € (hores complementàries no incloses en aquest
import)

ALTRES

Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat i a
cursos de francès. La Universitat ofereix facilitats d’allotjament
a la residència universitària.

DATA D’INCORPORACIÓ

10 de setembre del 2018

PERÍODE MÀX. DE

2018-2019 i 2019-2020, subjecte a una renovació anual, prèvia
conformitat de l’IRL i la Universitat. Amb possibilitat de renovar
per a dos cursos més, també subjectes a una renovació anual.

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON - UNIVERSITÉ JEAN MONNETSAINT ETIENNE (FRANÇA)
REQUISITS

Experiència docent en l’ensenyament del català. Bons
coneixements de francès.

MÈRITS

A banda d’una titulació en l’àmbit de la Filologia Catalana, es
valorarà llicenciatura o grau en Filologia Hispànica, Traducció,
Filosofia o Història.

DOCÈNCIA I ALTRES

(ENS) Entre 6 i 8 h setmanals de llengua i literatura catalanes
(majoritàriament de llengua) durant tot el curs acadèmic.
Organització d’activitats acadèmiques i culturals. Dinamització
dels estudis catalans. Actualització del web.

TASQUES

(JM) 4.30 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs
acadèmic. Organització d’activitats acadèmiques i culturals.
Participació en les activitats del departament.
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

(ENS) Aprox. 17.800 €
(JM) Aprox. 4.470 €, en funció de les hores impartides.

ALTRES

(ENS) Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat i
a cursos de francès. Ajut per a desplaçaments i dietes.

DATA D’INCORPORACIÓ

1 de setembre del 2018

PERÍODE MÀX. DE

2018-2019 i 2019-2020, subjecte a una renovació anual, prèvia
conformitat de l’IRL i les universitats.

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

UNIVERSITÉ RENNES 2 (FRANÇA)
REQUISITS

Màster.

MÈRITS

Doctorat en curs.

DOCÈNCIA I ALTRES

10 h setmanals de llengua catalana, 2 de literatura catalana i 2
de cultura catalana durant tot el curs acadèmic. Possibilitat
d’impartir 2 h setmanals o més de llengua castellana.
Organització d’activitats acadèmiques i culturals.

TASQUES

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 23.400 € (hores complementàries de llengua castellana
no incloses en aquest import)

DATA D’INCORPORACIÓ

3 de setembre del 2018

PERÍODE MÀX. DE

2018-2019 i 2019-2020, subjecte a una renovació anual, prèvia
conformitat de l’IRL i la Universitat.

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA (ITÀLIA)
MÈRITS

Màster en Formació del Professorat o certificat d’aptitud
pedagògica. Màster o doctorat relacionat amb la llengua, la
literatura, la traducció o altres disciplines humanístiques.
Experiència docent en llengua catalana i/o castellana. Interès a
fer recerca.
Es valorarà la capacitat per organitzar i gestionar activitats
acadèmiques i culturals.

DOCÈNCIA I ALTRES
TASQUES

Un màxim de 9 h setmanals de llengua catalana durant tot el
curs acadèmic*. Organització d’activitats acadèmiques i
culturals. Tasques d’edició, traducció, etc.
*En cas que el nombre d’hores sigui inferior, s’assignaran tasques de suport
relacionades amb els estudis catalans al departament o bé al centre lingüístic
(CLAS).

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 14.300 €

ALTRES

Accés gratuït a cursos d’italià. La Universitat ofereix facilitats
d’allotjament a la residència universitària, ajuts per a
desplaçaments o dietes, i descomptes per a activitats culturals
i esportives.

DATA D’INCORPORACIÓ

1 de setembre del 2018

PERÍODE MÀX. DE

2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021, subjecte a una renovació
anual, prèvia conformitat de l’IRL i la Universitat.

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

UNIVERSITÀ CA’FOSCARI VENEZIA (ITÀLIA)
MÈRITS

Màster i/o doctorat. Experiència docent.
Es valorarà la capacitat per organitzar activitats acadèmiques i
culturals.

DOCÈNCIA I ALTRES
TASQUES

4 h setmanals de llengua catalana, 2 de literatura catalana i 1
de cultura catalana durant tot el curs acadèmic. Organització
d’activitats acadèmiques i culturals.

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 10.800 euros

DATA D’INCORPORACIÓ

Setembre del 2018

HOSEI UNIVERSITY - TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES (JAPÓ)
REQUISITS

Coneixements de japonès i/o anglès.

MÈRITS

Postgrau, màster i/o doctorat. Experiència docent. Disposar de
tres publicacions o treballs en què el sol·licitant consti com a
autor/a o coautor/a. Bons coneixements d’anglès per poder
impartir classes en aquesta llengua, si escau.
Tindran preferència els candidats que disposin de permís de
residència al Japó.

DOCÈNCIA I ALTRES
TASQUES

(H) 4 h setmanals de llengua i cultura catalanes durant tot el
curs acadèmic.
(TUFS) 2 h setmanals de llengua catalana i 2 de cultura
catalanes durant tot el curs acadèmic.

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

(H) Aprox. 600.000 ¥
(TUFS) Aprox. 550.000 ¥

DATA D’INCORPORACIÓ

(H) 25 de març del 2019
(TUFS) 1 d’abril del 2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (MÈXIC)
REQUISITS

Màster en l’àmbit de la docència de llengües estrangeres,
educació, lingüística, lletres o similar. Experiència docent,
preferentment de català com a llengua estrangera.

MÈRITS

Es valorarà la capacitat per organitzar d’activitats acadèmiques
i culturals, i la voluntat d’adaptar-se a la cultura mexicana.

DOCÈNCIA I ALTRES
TASQUES

Entre 12 i 15 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs
acadèmic. Organització d’activitats acadèmiques i culturals.

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 290.000 MXN
La persona seleccionada percebrà addicionalment una
remuneració simbòlica de la Universitat variable en funció de la
seva disponibilitat pressupostària.

ALTRES

Accés gratuït a cursos de llengües del Centre d’Ensenyament
de Llengües Estrangeres (CELEX).

DATA D’INCORPORACIÓ

1 de gener del 2019

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA (POLÒNIA)
REQUISITS

Coneixements d’anglès o francès de nivell B2.

MÈRITS

Postgrau en Didàctica del Català com a Llengua Estrangera o
certificat d’aptitud pedagògica. Experiència docent en llengua i
literatura catalanes. Publicacions o recerca acreditada en
l’àmbit de la lingüística o la didàctica de la llengua.
Coneixements de polonès.

DOCÈNCIA I ALTRES

Un màxim de 12 h setmanals de llengua catalana durant tot el
curs acadèmic. Dinamització dels estudis catalans.
Col·laboració en les activitats de recerca de l’Àrea d’Estudis
Catalans. Participació en les activitats organitzades des
d’Hispàniques.

TASQUES

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 54.250 PLN
En cas que la persona seleccionada sigui doctora, a efectes
contractuals no es tindrà en compte aquesta categoria.

ALTRES

Accés gratuït a cursos de polonès. La Universitat ofereix
facilitats d’allotjament a la residència universitària.

DATA D’INCORPORACIÓ

1 d’octubre del 2018

PERÍODE MÀX. DE

2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021, subjecte a una renovació
anual, prèvia conformitat de l’IRL i la Universitat.

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

UNIVERSITY OF BRISTOL (REGNE UNIT)
REQUISITS

Molt bons coneixements d’anglès parlat i escrit.

MÈRITS

Experiència en l’ensenyament del català com a segona llengua
i de literatura i cultura catalanes.

DOCÈNCIA I ALTRES

12 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs
acadèmic. Addicionalment, fins a un màxim de 12 h de cultura
catalana com a part d’altres assignatures. Suport i seguiment
individualitzat d’estudiants.

TASQUES

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 19.500 £

DATA D’INCORPORACIÓ

6 de setembre del 2018

CARDIFF UNIVERSITY (REGNE UNIT)
MÈRITS

Bon expedient acadèmic en el grau o la llicenciatura. Doctorat
o estudis similars de temàtica que es consideri rellevant per a
aquesta vacant. Experiència docent acreditada. Habilitats
interpersonals per relacionar-se amb estudiants i professors.
La Universitat de Cardiff es reserva el dret de demanar
l’expedient acadèmic als candidats.

DOCÈNCIA I ALTRES
TASQUES

8 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic.
Addicionalment fins a 3 h setmanals de castellà. Supervisió de
treballs de grau o de projectes de màster dels estudiants.

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 21.710 £

DATA D’INCORPORACIÓ

Principis de setembre del 2018

DURHAM UNIVERSITY – NEWCASTLE UNIVERSITY (REGNE UNIT)
REQUISITS

Llicenciatura o grau en Filologia, Lingüística, Traducció o
similar. Màster, preferentment en ensenyament de llengües.
Bons coneixements d’anglès (nivell B2 o superior). Experiència
docent.

MÈRITS

Interès per cursar estudis de doctorat en l’àmbit de la
sociolingüística o les llengües minoritzades a l’Estat espanyol i
Llatinoamèrica, o en estudis culturals, història, literatura,
estudis transatlàntics, cultura popular, humor o cinema (a
Newcastle).
Màster o doctorat en Estudis Catalans o Hispànics.
Experiència docent universitària al Regne Unit, preferentment
de llengua catalana o de cultura i/o literatura catalanes.
Es valorarà la capacitat per treballar de manera autònoma i en
grup i bones habilitats comunicatives.

DOCÈNCIA I ALTRES
TASQUES

(D) 8 h setmanals de llengua catalana (1 i 2n trimestre).
Preparació d’exàmens, exàmens i avaluació (3r trimestre).
Suport i seguiment individualitzat d’estudiants. Dinamització i
promoció dels estudis catalans. Organització d’activitats
acadèmiques i culturals.
(N) 8 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs
acadèmic. Suport i seguiment individualitzat d’estudiants.
Coordinació dels dos mòduls de català.

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

(D) Aprox. 8.600 £
(N) Aprox. 10.900 £

ALTRES

(N) Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat.

DATA D’INCORPORACIÓ

(D) 22 de setembre del 2018
(N) 1 de setembre del 2018

UNIVERSITY OF GLASGOW (REGNE UNIT)
REQUISITS

Experiència docent acreditada. Bons coneixements d’anglès
(C1 o superior). Coneixements aprofundits de la realitat social,
cultural i política de Catalunya i de la península Ibèrica.

MÈRITS

Màster en l’àmbit de la Filologia Catalana, Filologia Hispànica
o Estudis Culturals. Doble titulació amb Filologia Anglesa o
Hispànica. Experiència docent a secundària o en àmbit
universitari, i en l’organització d’activitats acadèmiques i
culturals.
Es valorarà la capacitat per impartir seminaris de cultura de
nivell en anglès. També es valorarà la capacitat per treballar
de manera autònoma i en grup i excel·lents habilitats
comunicatives i interpersonals.

DOCÈNCIA I ALTRES
TASQUES

6 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic.
Organització de “Language Tasters” per promoure l’estudi de
la llengua catalana entre els estudiants (6 h en total).
Addicionalment, 6 h setmanals de llengua castellana durant tot
el curs acadèmic. Dinamització i promoció dels estudis
catalans. Organització d’activitats acadèmiques i culturals.

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 21.074 £

DATA D’INCORPORACIÓ

3 de setembre del 2018

PERÍODE MÀX. DE

2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021, subjecte a una renovació
anual, prèvia conformitat de l’IRL i la Universitat.

DESENVOLUPAMENT DE
L’ACTIVITAT

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON (REGNE UNIT)
REQUISITS

Experiència docent de llengua i cultura catalanes,
preferentment universitària.

MÈRITS

Es valorarà la capacitat per organitzar i gestionar activitats
acadèmiques i culturals.

DOCÈNCIA I ALTRES

12 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic
i 2 de literatura catalana (2n semestre). Participació en les
activitats del departament, organització d’activitats
relacionades amb la cultura catalana, promoció de la cultura
catalana dins de la Universitat i suport al Centre d’Estudis
catalans de Queen Mary University of London.

TASQUES

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 27.400 £

ALTRES

Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat i a
cursos d’anglès.

DATA D’INCORPORACIÓ

1 de setembre del 2018

UNIVERSITY OF MANCHESTER (REGNE UNIT)
REQUISITS

Màster en algun àmbit considerat rellevant per a aquesta
vacant. Experiència docent de llengua catalana i castellana,
preferentment universitària. Molt bons coneixements d’anglès
(escrit i parlat).

MÈRITS

Experiència en l’ús o el desenvolupament de plataformes
d’aprenentatge de llengües en línia o assistit per ordinador.
Experiència docent universitària al Regne Unit. Formació
acreditada en l’ensenyament del català i del castellà.

DOCÈNCIA I ALTRES

9 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic.
Addicionalment, 9 h setmanals de llengua castellana durant tot
el curs acadèmic. Dinamització dels estudis catalans i captació
d’estudiants. Activitats de promoció dels estudis, per exemple
visites escolars.

TASQUES

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 22.400 £

DATA D’INCORPORACIÓ

1 de setembre del 2018

UNIVERSITY OF SHEFFIELD (REGNE UNIT)
REQUISITS

Màster. Coneixements de metodologies literàries tradicionals i
estudis culturals. Experiència docent. Coneixements d’anglès
(en el cas que la persona cursi estudis de doctorat, IELTS 7.0
amb 6,5 en totes les àrees).

MÈRITS

Experiència docent universitària. Coneixements d’anglès
(IELTS 7.0).
Es valorarà la capacitat de poder impartir cursos d’altres
llengües (alemany, castellà, etc.).

DOCÈNCIA I ALTRES
TASQUES

6 h setmanals de llengua catalana, 2 de cultura catalana i 1 de
traducció durant tot el curs acadèmic. Coordinació dels
intercanvis lingüístics ‘tandems’. Dinamització dels estudis
catalans. Organització d’activitats acadèmiques i culturals.

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 10.900 £

ALTRES

Accés gratuït a estudis doctorat (no inclosa la taxa de
dipositació de la tesi) i a cursos d’anglès. Ajuts per assistir a
congressos i per desenvolupar materials docents nous.

DATA D’INCORPORACIÓ

3 de setembre del 2018

MASARYKOVA UNIVERZITA (REPÚBLICA TXECA)
REQUISITS

Doctorat en Filologia.

MÈRITS

Doctorat en Filologia Catalana, preferentment en l’àmbit de la
lingüística. Experiència docent universitària.
Es valorarà la trajectòria acadèmica dels/de les candidats/ates
(publicacions i projectes de recerca).

DOCÈNCIA I ALTRES
TASQUES

4 h setmanals de llengua catalana i 6 de lingüística catalana
(1r semestre) i 6 h de llengua catalana i 4 de lingüística
catalana (2n semestre). Responsable d’estudis en la direcció i
el desenvolupament del Grau en Llengua i Literatura
Catalanes. Elaboració dels programes docents dels cursos
assignats i avaluació dels treballs de final de grau. Publicació
regular d’articles en revistes especialitzades, participació en
congressos, etc. Tasques de gestió en el marc del
departament i de la secció de català.

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 540.000 CZK

ALTRES

Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat. La
Universitat ofereix facilitats d’allotjament a la residència
universitària, ajuts per a desplaçaments o dietes.

DATA D’INCORPORACIÓ

1 de setembre del 2018

UNIVERZITET U BEOGRADU (SÈRBIA)
REQUISITS

Llicenciatura o grau en l’àmbit de la filologia, la pedagogia o les
humanitats en general.

MÈRITS

Postgrau o màster en l’aprenentatge i/o l’ensenyament de
llengües. Experiència docent. Coneixements d’anglès i de
serbi.

DOCÈNCIA I ALTRES

16 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs
acadèmic. Dinamització i promoció dels estudis catalans.
Col·laboració en les activitats i els projectes del Departament
d’Estudis Ibèrics.

TASQUES

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

Aprox. 872.000 RSD
Ajut per a la impartició de docència d’estudis catalans: 6.500 €

ALTRES

Allotjament gratuït en una residència universitària per a
professors i estudiants, abonament mensual de transport
públic i targeta d’estudiant per a accedir als menjadors de la
universitat.
Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat i a
cursos de serbi.

DATA D’INCORPORACIÓ

1 d’octubre del 2018

UNIVERSIDAD DE CHILE – PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE CHILE (XILE)
REQUISITS

Màster o doctorat en l’àmbit de la Filologia Catalana.
Experiència docent, preferentment universitària.

MÈRITS

Doctorat en l’àmbit de la Filologia Catalana. Experiència
docent en l’ensenyament de segones llengües. Experiència
investigadora. Publicacions. Comunicacions en congressos i
altres esdeveniments acadèmics.

DOCÈNCIA I ALTRES

(CH) 6 h setmanals de llengua i cultura catalanes durant tot el
curs acadèmic. Col·laboració amb l’equip de llengües
instrumentals. Organització d’activitats acadèmiques i culturals.

TASQUES

(P) 3 h setmanals de llengua i cultura catalanes durant tot el
curs acadèmic.
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

(CH) Aprox. 5.000.000 CLP
(P) Aprox. 4.000.000 CLP

ALTRES

(P) Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat.

DATA D’INCORPORACIÓ

(CH) 1 de març del 2019
(P) Març del 2019

