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PERFILS DEL PROFESSORAT
PHILIPPS - UNIVERSITÄT MARBURG (Alemanya)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura, grau o màster, preferiblement en Filologia Catalana. Coneixements d’alemany.
Mèrits: Màster o projecte de doctorat . Coneixements de lingüística, sociolingüística o cultura catalana.
Docència i altres tasques: 4 h setmanals de llengua catalana i 2 de cultura catalana durant tot el curs
acadèmic. Col·laboració amb el Departament d’Espanyol.
Retribució bruta anual: Aprox. entre 19.000 € i 27.000 € (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: 25 de setembre de 2021
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2021-2022 i 2022-2023, subjecte a una renovació anual,
prèvia conformitat de l’Institut Ramon Llull i la Universitat.
UNIVERSIDAD DE LA HABANA (Cuba)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura o grau en Filologia Catalana o Filologia Hispànica. Experiència docent. Capacitat per
adaptar-se al funcionament del país.
Mèrits: Màster o doctorat, preferentment en l’ensenyament de llengües estrangeres. Interès per cursar
estudis de postgrau. Experiència docent, preferiblement en l’ensenyament de llengües i en l’ensenyament de
literatura catalana. Coneixement de les relacions entre Cuba i Catalunya en l’àmbit artístic i cultural.
Docència i altres tasques: 10 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic. Possibilitat de
col·laborar puntualment en l’assignatura de Literatura espanyola i de dirigir treballs de final de grau
relacionats amb els estudis catalans. Les persones interessades hauran d’elaborar un programa de classes
de llengua que inclogui continguts de literatura i cultura catalanes amb la finalitat d’implementar un curs a
distància. Participació en les reunions de departament i en el claustre de professorat. Organització
d’activitats acadèmiques i culturals. Participació en les activitats d’extensió universitària i els tallers
organitzats per les diverses càtedres honorífiques de la Universitat. En el marc de la Càtedra de Cultura
Catalana: coordinació, amb la responsable acadèmica, dels estudiants que fan pràctiques, control del
préstec de fons bibliogràfics i supervisió de l’equip editorial del butlletí Més a prop.
Retribució bruta anual: Ajut per a la impartició de docència d’estudis catalans curs acadèmic 2021-22:
15.000 €
Altres: Accés gratuït a estudis de postgrau, màster i doctorat, i a cursos de llengües estrangeres de la
Facultat de Llengües Estrangeres.
Data d’incorporació: Finals d’agost de 2021
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UNIVERZA V LJUBLJANI (Eslovènia)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura o grau en Filologia. Formació en didàctica de la llengua i la cultura catalanes.
Publicacions científiques.
Mèrits: Experiència docent. Coneixements d’eslovè.
Docència i altres tasques: 4 h setmanals de llengua catalana (1r trimestre) i 8 h setmanals de llengua
catalana (2n i 3r trimestre). Participació en les activitats i els projectes organitzats pel Departament de
Llengües i Literatures Romàniques. Organització d’activitats acadèmiques i culturals. Dinamització dels
estudis catalans.
Retribució bruta anual: Si la persona seleccionada és graduada, aprox. 13.500 €; si té un màster, aprox.
14.400 €, i si té un doctorat, aprox. 17.900 €
Altres: Accés gratuït a cursos d’eslovè.
Data d’incorporació: Octubre de 2021
UNIVERSITY OF CHICAGO (Estats Units d’Amèrica)
Nivell de llengua catalana exigit: C1
Requisits: Experiència docent. Molt bons coneixements d'anglès i castellà. Capacitat per ensenyar cursos de
cultura en 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. Trobareu més informació aquí: https://apply.interfolio.com/81581
Mèrits: Formació acadèmica en estudis catalans i en l'ensenyament de llengües estrangeres. Experiència
docent en àmbit universitari. Familiaritat amb el sistema universitari americà.
Docència i altres tasques: 3 h setmanals de llengua catalana (1r trimestre), 3 h setmanals de cultura
catalana (2n trimestre) i 3 h setmanals de llengua catalana i 3 de cultura catalana (3r trimestre).
Addicionalment, impartició de 3 h setmanals de llengua castellana durant tot el curs acadèmic. Si escau,
impartició de cursos individualitzats (independent studies) i direcció de treballs de final de grau o de màster.
Organització d’activitats acadèmiques i culturals. Dinamització dels estudis catalans. Participació en
activitats de formació.
Retribució bruta anual: Aprox. 59.800 $ (docència de llengua castellana inclosa)
Altres: La Universitat ofereix 1.000 $ anuals per participar en activitats de formació i recerca relacionades
amb la docència (tallers, seminaris, congressos, etc.).
Data d’incorporació: 1 de setembre de 2021
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SORBONNE UNIVERSITÉ (França)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura o grau en Filologia Catalana o en Traducció i Interpretació i màster. Coneixements
de francès (B2 o superior).
Mèrits: Doctorat en curs o acabat.
Docència i altres tasques: 7.30 h setmanals de llengua catalana i 1.30 h setmanal de cultura catalana durant
tot el curs acadèmic. Possibilitat d’impartir hores complementàries. Organització d’activitats acadèmiques i
culturals. Dinamització dels estudis catalans.
Retribució bruta anual: Aprox. 18.000 €
Data d’incorporació: 1 de setembre de 2021
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (ELTE) (Hongria)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Preferentment llicenciatura o grau en Filologia Catalana. Màster en formació de professorat o
equivalent. Experiència docent.
Mèrits: Especialització en literatura. Coneixements o interès per la llengua i la cultura hongareses. Bons
coneixements d'anglès (B2 o superior).
Docència i altres tasques: 8 h setmanals de llengua catalana i 2 h setmanals de literatura catalana durant tot
el curs acadèmic. Addicionalment, 6 h setmanals de llengua i/o cultura espanyola. Atenció als estudiants.
Correcció de textos escrits en català. Organització d'activitats acadèmiques i culturals.
Retribució bruta anual: Aprox. 2.500.000 HUF. Ajut per a la impartició de docència d’estudis catalans curs
acadèmic 2021-22: 9.500 €
Altres: Ajut de la Universitat de 60.000 HUF bruts mensuals en concepte d’allotjament.
Data d’incorporació: 1 de setembre de 2021
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (Regne Unit)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura o grau en l’àmbit de les Arts i Humanitats, preferiblement en Filologia Catalana. Bons
coneixements d’anglès (IELTS 7,0 o superior). Experiència docent de llengua catalana.
Mèrits: Postgrau i/o màster. Formació en didàctica de la llengua com a idioma estranger. Bons coneixements
de la història i la cultura catalanes. Familiaritat amb el sistema universitari britànic i capacitat d’adaptació.
Experiència docent de llengua castellana. Interès a desenvolupar una carrera acadèmica.
Docència i altres tasques: 5 h setmanals de llengua catalana i 2 h setmanals de cultura catalana durant tot el
curs acadèmic. Possibilitat d'impartir 8 h setmanals de castellà per a principiants al Departament de
Llengües Modernes. Organització d’activitats acadèmiques i culturals. Dinamització dels estudis catalans.
Retribució bruta anual: Aprox. 11.500 £ (hores complementàries de castellà no incloses en aquest import).
Altres: Accés gratuït a estudis de postgrau en didàctica de la llengua i la literatura en l’àmbit universitari
(Postgraduate Certificate in Academic Practice) i a cursos i seminaris del centre d’innovació pedagògica.
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Accés gratuït a cursos d’anglès. La Universitat ofereix la possibilitat d’optar a ajuts per assistir a congressos i
seminaris.
Data d’incorporació: 13 de setembre de 2021
MOSKOVSKII GOSSUDARSTVENNII UNIVERSITEIT IM LOMONOSSOV (Rússia)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Preferentment llicenciatura, grau, o màster en l’àmbit dels estudis catalans. Experiència docent.
Mèrits: Doctorat. Coneixements de rus (nivell B1 o superior).
Docència i altres tasques: 8 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic. Organització
d’activitats acadèmiques i culturals.
Retribució bruta anual: Aprox. 100.000 RUB. Ajut per a la impartició de docència d’estudis catalans curs
acadèmic 2021-22: 13.500 €
Altres: Accés gratuït a estudis de postgrau, màster i doctorat de la Facultat de Lletres i a cursos de rus.
Facilitats d’allotjament a la residència universitària.
Data d’incorporació: 1 de setembre de 2021
SANKTPETERBURGSKII GOSSUDARSTVENNII UNIVERSITET (Rússia)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Preferentment llicenciatura o grau en Filologia o Lingüística. Coneixements de rus (A2 o superior).
Docència i altres tasques: 8 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic. Addicionalment, 2
h setmanals de llengua castellana durant tot el curs acadèmic. Eventualment, cursos de llengua catalana per
a estudiants de nivell més avançat. Organització d’activitats acadèmiques i culturals.
Retribució bruta anual: Aprox. 160.800 RUB (hores de llengua castellana incloses). Ajut per a la impartició
de docència d’estudis catalans curs acadèmic 2021-22: 13.500 €
Altres: Accés gratuït a cursos de rus. Facilitats d’allotjament en un pis de la Universitat.
Data d’incorporació: Setembre 2021

