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ANNEX 3
PERFILS DEL PROFESSORAT
Freie Universität Berlin (Alemanya)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura o grau en Filologia Catalana, Romànica o similar. Bons coneixements d’anglès (B2 o
superior).
Mèrits: Màster en Filologia Catalana, Romànica o similar. Interès per cursar estudis de doctorat en
lingüística. Coneixements d’alemany.
Docència i altres tasques: 6 h setmanals de llengua catalana i 2 h setmanals de cultura catalana durant tot el
curs acadèmic. Organització d’activitats acadèmiques i culturals.
Retribució bruta anual: Entre 22.000 i 28.000 € (la retribució s’estableix en funció de la formació, experiència
laboral prèvia a Alemanya, edat, estat civil, situació familiar, etc.).
Altres: Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat i a cursos d’alemany.
Data d’incorporació: 18 d’octubre del 2021
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2021-2022 i 2022-2023, subjecte a una renovació anual,
prèvia conformitat de l’IRL i la Universitat.
Humboldt - Universität zu Berlin (Alemanya)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura/grau o màster en estudis catalans. Formació en lingüística catalana/iberoromànica.
Coneixements d’alemany (B1 o superior).
Mèrits: Experiència docent en llengua catalana.
Docència i altres tasques: 6 h setmanals de llengua catalana i 2 h setmanals de cultura catalana (1r
semestre), i 6 h setmanals de llengua catalana i 2 h setmanals de lingüística (2n semestre). Organització
d’activitats acadèmiques i culturals.
Retribució bruta anual: Aprox. entre 21.000 i 31.500 € (la retribució s’estableix en funció de la formació,
experiència laboral prèvia a Alemanya, edat, estat civil, situació familiar, etc.).
Altres: Accés gratuït a estudis de màster o doctorat. Ajut per a cursos d’alemany.
Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2021
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2021-2022 i 2022-2023, subjecte a una renovació anual,
prèvia conformitat de l’IRL i la Universitat.
Goethe Universität Frankfurt am Main (Alemanya)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Màster en filologia, història o similar.
Mèrits: Formació en l’ensenyament del català com a llengua estrangera. Experiència en l’ensenyament de
llengües estrangeres. Doctorat en curs en l’àmbit de la filologia romànica.
Docència i altres tasques: 4 h setmanals de llengua catalana i 2 h setmanals de cultura catalana durant tot el
curs acadèmic. Organització d’activitats acadèmiques i culturals. Coordinació d’activitats científiques a
l’entorn del català. Supervisió del programa Erasmus amb les universitats de la Xarxa Vives. Tasques
d’administració de la Biblioteca de Catalanística de la Universitat.
Retribució bruta anual: Entre 22.000 i 26.000 € (la retribució s’estableix en funció de la formació, experiència
laboral prèvia a Alemanya, edat, estat civil, situació familiar, etc.).
Altres: Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat i a cursos d’alemany.
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Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2021
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2021-2022 i 2022-2023, subjecte a una renovació anual,
prèvia conformitat de l’IRL i la Universitat.
Universität Leipzig (Alemanya)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura o grau en filologia o traducció. Experiència docent, especialment en l’àmbit de la
traducció i/o la interpretació o de llengües estrangeres. Coneixements de TIC i la seva aplicació en la
didàctica. Bons coneixements d’alemany.
Mèrits: Formació en l’àmbit de la traducció i/o la interpretació. Experiència docent de català com a llengua
estrangera. Experiència en l’aprenentatge en línia. Coneixements d’altres llengües romàniques o de llatí.
Interès per cursar estudis de doctorat en l’àmbit de la lingüística, la lingüística aplicada o la translatologia.
Docència i altres tasques: Entre 6 i 8 h setmanals de llengua i cultura catalanes i entre 5 i 6 h setmanals de
traducció alemany-català durant tot el curs acadèmic. Impartició d’un curs intensiu de llengua catalana de 30
h. Organització d’activitats acadèmiques i culturals. Manteniment i actualització del blog i del compte de
Facebook dels estudis catalans.
Retribució bruta anual: Entre 18.000 i 21.000 € (la retribució s’estableix en funció de la formació, experiència
laboral prèvia a Alemanya, edat, estat civil, situació familiar, etc.).
Altres: Accés gratuït a estudis de doctorat en lingüística, lingüística aplicada o translatologia. Facilitats
d’allotjament a la residència universitària. Possibilitat d’acollir-se a diversos ajuts de desplaçament per
assistir a congressos i per a formació continuada.
Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2021
Eberhard-Karls Universität Tübingen (Alemanya)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura/grau, màster o doctorat, preferentment en l’àmbit de la filologia catalana. Bons
coneixements d’alemany.
Mèrits: Doctorat o interès per cursar-lo. Experiència docent. Coneixement d’altres llengües romàniques.
Especialització en el camp de la lingüística.
Docència i altres tasques: 6 h setmanals de llengua catalana i 2 h setmanals de cultura catalana (o
lingüística o literatura) durant tot el curs acadèmic. Dinamització dels estudis catalans. Organització
d’activitats acadèmiques i culturals. Organització de les proves de certificació de coneixements de català de
l’Institut Ramon Llull.
Retribució bruta anual: Entre 24.000 i 28.000 € (la retribució s’estableix en funció de la formació, experiència
laboral prèvia a Alemanya, edat, estat civil, situació familiar, etc.).
Altres: Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat.
Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2021
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2021-2022 i 2022-2023, subjecte a renovació anual, prèvia
conformitat de l’IRL i la universitat. La Universitat està estudiant la possibilitat que aquest període es pugui
allargar dos cursos acadèmics més vinculant la docència a estudis de doctorat.
Universität Konstanz (Alemanya) – Universität Zürich (Suïssa)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura o grau en filologia o humanitats.
Mèrits: Llicenciatura/grau o màster en l’àmbit dels estudis catalans. Experiència docent, preferentment
universitària. Coneixements d’alemany (B1 o superior). Doctorat en curs o interès per cursar-lo.
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Docència i altres tasques: (K) 6 h de llengua catalana i 2 h de cultura catalana durant tot el curs acadèmic.
Organització d’activitats acadèmiques i culturals i de dinamització dels estudis catalans //. (Z) 4 h setmanals
de llengua catalana (1r semestre) i 2 h setmanals de llengua catalana (2n semestre). Organització
d’activitats acadèmiques i culturals.
Retribució bruta anual: (K) Entre 22.000 i 26.000 € (la retribució s’estableix en funció de la formació,
experiència laboral prèvia a Alemanya, edat, estat civil, situació familiar, etc.) // (Z) Aprox. 23.700 CHF
Altres: (K) Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat i a cursos d’alemany.
Data d’incorporació: (K) 1 d’octubre del 2021 // (Z) 20 de setembre del 2021
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2021-2022 i 2022-2023, subjecte a una renovació anual,
prèvia conformitat de l’IRL i les universitats.
Sveučilište u Zadru (Croàcia)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Mèrits: Coneixements de croat o d’italià.
Docència i altres tasques: 12 h setmanals de llengua catalana i 2 h setmanals de literatura o lingüística
durant tot el curs acadèmic. Organització, juntament amb el responsable acadèmic, 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.
Retribució bruta anual: Aprox. 81.800 HRK
Altres: Accés gratuït a estudis de doctorat. Ajut de 1.320 HRK mensuals (aprox. 176 €) durant 10 mesos en
concepte d’allotjament.
Data d’incorporació: 7 de setembre del 2021
Universidad de Granada (Estat espanyol)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura o grau en Filologia Catalana o similar. Experiència docent en l’ensenyament de la
llengua i la literatura catalanes, preferentment com a llengua estrangera.
Mèrits: Màster o doctorat acabat o en curs. Formació en l’ensenyament de llengües. Altra experiència
docent.
Docència i altres tasques: Aprox. 14 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic.
Organització d’activitats acadèmiques i culturals.
Retribució bruta anual: Aprox. 22.200 €
Altres: Accés gratuït a estudis de postgrau, màster i doctorat. Ajuts per a desplaçaments o dietes.
Data d’incorporació: setembre del 2021
Universidad de Salamanca (Estat espanyol)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
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 de llengua catalana (2n
semestre).
Retribució bruta anual: Aprox. 17.800 €
Altres: Ajuts per accedir a estudis oficials de la USAL i ajuts socials (Programa d’Acció Social).
Data d’incorporació: 1 de setembre del 2021
Université Rennes 2 (França)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Màster en l’àmbit dels estudis catalans.
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Docència i altres tasques: 12 h setmanals de llengua catalana (1r semestre), i 11 h setmanals de llengua
catalana i 1 h setmanal de literatura catalana (2n semestre). Possibilitat d’impartir hores complementàries.
Organització d’activitats acadèmiques i culturals.
Retribució bruta anual: Aprox. 23.400 € (hores complementàries de llengua castellana no incloses en aquest
import)
Data d’incorporació: 4 de setembre del 2021
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2021-2022 i 2022-2023, subjecte a una renovació anual,
prèvia conformitat de l’IRL i la Universitat.
École Normale Supérieure de Lyon (França) - Université Jean Monnet Saint-Etienne (França)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Experiència docent en l’ensenyament del català. Bons coneixements de francès.
Mèrits: Llicenciatura/grau o màster en Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Filosofia, Història o similar.
Docència i altres tasques: (ENS) 6 h setmanals de llengua catalana i 2 de literatura catalana (1r semestre) i
6 h setmanals de llengua catalana, 2 de literatura catalana i 1 de cultura (2n semestre). Dinamització dels
estudis catalans. // (JM) 4.30 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic.
Retribució bruta anual: (ENS) Aprox. 18.000 € // (JM) Aprox. 4.600 €, en funció de les hores impartides.
Altres: (ENS) Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat i a cursos de francès. Ajuts per a
desplaçaments i dietes. // (JM) Ajut per a desplaçaments o dietes.
Data d’incorporació: 1 de setembre del 2021
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2021-2022 i 2022-2023, subjecte a renovació anual, prèvia
conformitat de l’IRL i les universitats.
University of California-Los Angeles (Estats Units d’Amèrica)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Màster o estudis de doctorat en curs en Filologia Catalana, Lingüística Aplicada, Traducció i
Interpretació o similar. Formació i/o experiència en l’ensenyament de llengües estrangeres. Capacitat per
impartir cursos de castellà.
Mèrits: Experiència en l’organització d’esdeveniments i/o d’activitats culturals. Coneixements de TIC i la seva
aplicació en la didàctica de llengües. Bons coneixements d’anglès (parlat i escrit).
Docència i altres tasques: 4 h setmanals de llengua i cultura catalanes durant tot el curs acadèmic.
Addicionalment, impartició d’almenys un curs de llengua espanyola. La docència s’impartirà en un format
híbrid (presencial/virtual). Atenció als estudiants. Avaluació dels mòduls de català. Organització d’activitats
acadèmiques i culturals.
Retribució bruta anual: Aprox. 29.900 $ (hores de llengua castellana incloses)
Altres: La Universitat es fa càrrec dels benefits (prestacions socials).
Data d’incorporació: 1 de juliol del 2021
National University of Maynooth (Irlanda)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura o grau en filologia, lingüística o similar. Experiència docent en llengua catalana. Molt
bons coneixements d’anglès i castellà.
Mèrits: Experiència docent universitària. Experiència docent en llengua castellana.
Docència i altres tasques: 6 h setmanals de llengua i cultura catalanes durant tot el curs acadèmic.
Planificació i avaluació dels mòduls de català. Possibilitat d’impartir hores complementàries d’acord amb les
necessitats del Departament i la disponibilitat del candidat/ata. Preparació dels estudiants per a les proves
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de certificació de coneixements de català de l’Institut Ramon Llull. Organització d’activitats acadèmiques i
culturals.
Retribució bruta anual: Aprox. 18.000 €
Data d’incorporació: 1 de setembre del 2021
The Hebrew University of Jerusalem (Israel)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Mèrits: Màster en història, literatura, estudis culturals o lingüística. Formació en l’ensenyament del català
com a llengua estrangera. Experiència docent. Bons coneixements d’anglès (B2 o superior). El coneixement
d’hebreu es valorarà positivament.
Docència i altres tasques: 8 h setmanals de llengua catalana i 2 h setmanals de cultura, sociolingüística o
literatura catalanes (1r semestre), i 8 h setmanals de llengua catalana (2n semestre). Atenció als estudiants.
Participació en seminaris i altres activitats de la Universitat.
Retribució bruta anual: Ajut per a la impartició de docència d’estudis catalans: 19.800 €
Altres: Accés a estudis de màster i/o doctorat, sempre que es compti amb l’aprovació corresponent de la
Universitat Hebrea.
Data d’incorporació: 10 d’octubre del 2021
Università degli Studi di Sassari (Itàlia)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Llicenciatura, o grau més màster, en filologia, lingüística o literatura, preferentment en l’àmbit dels
estudis catalans. Experiència docent en l’ensenyament del català com a llengua estrangera. Coneixements
de TIC i la seva aplicació en la didàctica. Capacitat per organitzar i gestionar activitats acadèmiques i
culturals.
Mèrits: Haver organitzat activitats acadèmiques i culturals i de divulgació de la cultura catalana.
Docència i altres tasques: Impartició de cursos intensius (durant un semestre) i no intensius (durant dos
semestres) de llengua, cultura i literatura catalanes. Cada curs de llengua constarà aproximadament de 30 h
de classes teòriques i 75 h de classes pràctiques; els cursos de literatura seran d’aprox. 60 h. Planificació i
avaluació dels mòduls de català. Participació en reunions de departament i, eventualment, en altres
assignatures de graus relacionats. Organització de les proves de certificació de coneixements de català de
l’Institut Ramon Llull. Organització d’activitats acadèmiques i culturals. Dinamització dels estudis catalans.
Retribució bruta anual: Entre 18.000 i 20.000 € (la retribució s’estableix en funció de la formació i
l’experiència laboral prèvia).
Altres (pendent de confirmació): Accés gratuït a estudis de màster i a cursos d’italià. Facilitats d’allotjament a
la residència universitària.
Data d’incorporació: 2 de novembre del 2021
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polònia)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Bons coneixements d’anglès o francès (B2 o superior).
Mèrits: Màster de formació de professorat o postgrau o màster en l’àmbit de la didàctica del català com a
llengua estrangera. 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 tasques: 12 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic. Dinamització dels
estudis catalans. Col·laboració en les activitats de recerca i promoció dels estudis catalans realitzades pel
Centre d’Estudis Catalans de la UAM. Participació en les activitats organitzades des del Departament
d’Hispàniques.
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Retribució bruta anual: Aprox. 54.000 PLN. Ajut per a la impartició de docència d’estudis catalans: 3.500 €
Altres: Accés gratuït a cursos de polonès. La universitat ofereix facilitats d’allotjament a la residència
universitària Dom Akademicki – Nieszawska.
Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2021
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, subjecte a una
renovació anual, prèvia conformitat de l’IRL i la Universitat.
Cardiff University (Regne Unit)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Mèrits: Bon expedient acadèmic d’un grau o llicenciatura rellevant per a aquesta vacant. Formació en l’àmbit
de la didàctica i/o experiència docent. Molt bons coneixements d’anglès i de castellà. Experiència acreditada
en la programació, la impartició i la coordinació de programes d’ensenyament de llengües. Excel·lents
habilitats en l’ensenyament de llengües.
Docència i altres tasques: 8 h setmanals de llengua i cultura catalanes durant tot el curs acadèmic.
Planificació i avaluació dels mòduls de català. Atenció als estudiants. Addicionalment, 3 h setmanals de
llengua castellana. Tasques administratives per al Departament.
Retribució bruta anual: Aprox. 21.000 £ (hores de llengua castellana incloses)
Altres: Possibilitat d’acollir-se a ajuts fins a un màxim de 4.460 £ en concepte de visat, allotjament temporal,
etc.
Data d’incorporació: 1 de setembre del 2021
University of Manchester (Regne Unit)
Nivell de llengua catalana exigit: C2
Requisits: Màster rellevant per a les tasques associades a aquesta vacant. Experiència docent acreditada de
llengua catalana i castellana, preferentment universitària. Experiència en l’ús o el desenvolupament de
plataformes d’aprenentatge de llengües en línia o assistit per ordinador (especialment Blackboard).
Coneixements de la realitat social, cultural i lingüística dels territoris de parla catalana i espanyola. Molt bons
coneixements d’anglès i castellà. Excel·lents habilitats en l’ensenyament de llengües, molt bones habilitats
comunicatives, capacitat de treballar en grup i de connectar amb els estudiants.
Mèrits: Experiència docent universitària al Regne Unit. Formació acreditada en l’ensenyament del català i del
castellà.
Docència i altres tasques: 9 h setmanals de llengua i cultura catalanes durant tot el curs acadèmic.
Planificació i avaluació dels mòduls de català. Addicionalment, 9 h setmanals de llengua castellana durant
tot el curs acadèmic.
Retribució bruta anual: Aprox. 23.100 £ (hores de llengua castellana incloses)
Data d’incorporació: 1 de setembre del 2021

