PERFILS DEL PROFESSORAT
Eberhard Karls Universität Tübingen (Alemanya)
Requisits: 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.
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.
Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2019
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2019-2020 i 2020-2021, subjecte a renovació
anual, prèvia conformitat de l’IRL i la universitat.
Freie Universität Berlin (Alemanya)
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 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.
Data d’incorporació: 14 d’octubre del 2019
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2019-2020 i 2020-2021, subjecte a renovació
anual, prèvia conformitat de l’IRL i la universitat.
Goethe Universität Frankfurt am Main (Alemanya)
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. Projecte de 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 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.
Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2019
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2019-2020 i 2020-2021, subjecte a renovació
anual, prèvia conformitat de l’IRL i la universitat.
Humboldt Universität zu Berlin (Alemanya)
Requisits: Coneixements d’alemany (B1 o superior)
Mèrits: Postgrau, màster o doctorat en lingüística.
Docència i altres tasques: 6 h setmanals de llengua catalana i 2 h setmanals de cultura (1r
semestre) i 6 h setmanals de llengua catalana i 2 h setmanals de lingüística (2n semestre).
Organització d’una o dues activitats acadèmiques i culturals per semestre.
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.
Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2019
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2019-2020 i 2020-2021, subjecte a renovació
anual, prèvia conformitat de l’IRL i la universitat.
Universität des Saarlandes (Alemanya)
Requisits: Llicenciatura o grau en Filologia Catalana o similar. Experiència docent. La persona
seleccionada haurà de cursar un màster o un doctorat.
Mèrits: Experiència docent en el sistema universitari alemany.
Docència i altres tasques: 6 h setmanals de llengua catalana (1r semestre) i 4 h setmanals de
llengua catalana i 2 h setmanals de literatura catalana (2n semestre). Organització d’activitats
acadèmiques i culturals i de la tertúlia setmanal en llengua catalana.
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.
Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2019
Universität Leipzig (Alemanya)
Requisits: Llicenciatura o grau en filologia o traducció. Experiència docent, especialment en
l’àmbit de la traducció i la interpretació o de llengües estrangeres (preferiblement de llengua
catalana). Coneixements de TIC i la seva aplicació en la didàctica de llengües. Bons
coneixements d’alemany.
Mèrits: 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 8 i 9 h setmanals de llengua catalana, 3 h setmanals de cultura
i 5 h setmanals de traducció alemany-català durant tot el curs acadèmic. Organització d’activitats
acadèmiques i culturals. Manteniment i actualització del bloc i del 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 a
l’Institut de Lingüística Aplicada de la universitat. Facilitats d’allotjament a la residència
universitària. Possibilitat de rebre ajuts per assistir a congressos.
Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2019
Universität Konstanz (Alemanya) - Universität Zürich (Suïssa)
Mèrits: Llicenciatura o grau en alguna filologia o Humanitats. Experiència docent, preferentment
universitària. Coneixements d’alemany (B1). Doctorat en curs.
Docència i altres tasques: (Z) 2 h setmanals de llengua catalana (1r semestre) i 4 h setmanals
de llengua catalana (2n semestre). Organització d’activitats acadèmiques i culturals // (K) 6 h de
llengua catalana i 2 h de cultura catalana durant tot el curs acadèmic. Addicionalment, 2 h de
lingüística el segon semestre. Organització d’activitats acadèmiques i culturals i de dinamització
dels estudis catalans.
Retribució bruta anual: (Z) Aprox. 23.700 CHF // (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.)
Altres: (K) Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat i a cursos d’alemany.
Data d’incorporació: (Z) 2 de setembre del 2019 // (K) 1 d’octubre del 2019
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2019-2020 i 2020-2021, subjecte a renovació
anual, prèvia conformitat de l’IRL i les universitats.
Universidad de Granada (Estat espanyol)
Mèrits: Llicenciatura o grau en Filologia Catalana o similar. Postgrau, màster o doctorat.
Experiència docent en l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes, preferentment com a
llengua estrangera.
Docència i altres tasques: 16 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic.
Organització d’activitats acadèmiques i culturals amb les àrees de Filologia Catalana i Filologia
Romànica.
Retribució bruta anual: Aprox. 21.800 €
Altres: Ajuts per a desplaçaments o dietes.
Data d’incorporació: 12 de setembre del 2019
Universidad Autónoma de Madrid (Estat espanyol)
Requisits: Llicenciatura o grau en l’àmbit de la lingüística (es valoraran especialitats com la
sociolingüística, la lingüística aplicada, l’antropologia lingüística, l’educació lingüística...).

Mèrits: Es valorarà perfil investigador en l’àmbit de la comunicació intercultural, polítiques,
ideologies i pràctiques lingüístiques, així com estudis de multilingüisme i lingüística aplicada.
Experiència investigadora i docent. Doctorat (acabat o en curs).
Docència i altres tasques: 8 h setmanals de llengua i cultura catalanes (1r semestre) i 3 h
setmanals de llengua i cultura catalanes (2n semestre). Impartició d’1 o 2 hores setmanals de
pràctiques dins l’assignatura Comunicació intercultural durant el primer semestre. Organització
d’activitats acadèmiques i culturals. Participació en les línies i grups d’investigació i en les
activitats de l’àrea de lingüística general.
Retribució bruta anual: Aprox. 29.500 €
Data d’incorporació: 4 de setembre del 2019
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2019-2020 i 2020-2021, subjecte a renovació
anual, prèvia conformitat de l’IRL i les universitats. Possibilitat de prolongar aquest període,
condicionada a un canvi de figura contractual.
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 de llengua
catalana (2n semestre).
Retribució bruta anual: Aprox. 17.800 €
Altres: Ajuts per accedir a estudis oficials i ajuts socials (Programa d’Acció Social).
Data d’incorporació: 2 de setembre del 2019
Harvard University (Estats Units d’Amèrica)
Requisits: Doctorat. Molt bons coneixements d’anglès.
Mèrits: Experiència docent en l’àmbit universitari dels Estats Units.
Docència i altres tasques: 6 h setmanals de llengua catalana (1r semestre) i 3 h setmanals de
llengua catalana i 3 de cultura (2n semestre). Organització d’una activitat cultural per semestre.
Possibilitat d’impartir algun curs d’espanyol.
Retribució bruta anual: Aprox. 43.000 $ (benefits inclosos)
Data d’incorporació: 1 d’agost del 2019
Helsingin yliopisto – Universitat de Hèlsinki (Finlàndia)
Requisits: Màster o equivalent. Formació en didàctica de llengües.
Mèrits: Experiència docent en l’ensenyament de llengües estrangeres (preferiblement de català
o espanyol).
Docència i altres tasques: 14 h setmanals de docència: 9-10 h d’estudis catalans (llengua, cultura,
literatura i lingüística catalanes) i 4-5 h d’espanyol. Assistència a reunions, tutories per als
estudiants, etc.
Retribució bruta anual: Entre 36.200 i 42.400 € (la retribució s’estableix en funció de la formació
de la persona seleccionada).

Altres: Accés gratuït a cursos de finès.
Data d’incorporació: Principis d’agost del 2019
Aix-Marseille Université (França)
Requisits: Coneixements de francès (B2).
Mèrits: Experiència docent.
Docència i altres tasques: 8.30 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic.
Col·laboració amb el centre d’autoformació (CFAL). Organització d’activitats acadèmiques i
viatges culturals amb l’equip docent.
Retribució bruta anual: Aprox. 18.000 €
Data d’incorporació: 2 de setembre del 2019
École Normale Supérieure de Lyon - Université Jean Monnet Saint-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, Filosofia o Història.
Docència i altres tasques: (ENS) 4 h setmanals de llengua catalana i 2 de literatura catalana (1r
semestre) i 4 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. Organització d’activitats acadèmiques i culturals. Participació en les
activitats del departament.
Retribució bruta anual: (ENS) Aprox. 18.000 € // (JM) Aprox. 4.400 €, 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.
Data d’incorporació: 2 de setembre del 2019
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2019-2020 i 2020-2021, subjecte a renovació
anual, prèvia conformitat de l’IRL i les universitats.
Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis (França)
Mèrits: Doctorat en curs en l’àmbit de les humanitats i amb vinculació amb els estudis catalans.
Docència i altres tasques: 6 h setmanals de llengua catalana i 3 de literatura catalana (1r
semestre) i 9 h setmanals de llengua catalana (2n semestre). Organització d’activitats científiques
en el marc del Laboratoire d’Études Romanes.
Retribució bruta anual: Aprox. 18.600 €
Data d’incorporació: 16 de setembre del 2019
Université Rennes 2 (França)
Requisits: Màster.
Mèrits: Doctorat en curs.

Docència i altres tasques: 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.
Retribució bruta anual: Aprox. 23.400 € (hores complementàries de llengua castellana no
incloses en aquest import)
Data d’incorporació: 2 de setembre del 2019
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2019-2020 i 2020-2021, subjecte a renovació
anual, prèvia conformitat de l’IRL i la universitat.
Université Toulouse Jean Jaurès (França)
Requisits: Postgrau o màster acabat o en curs.
Mèrits: Llicenciatura o grau en Filologia Catalana o Traducció i Interpretació. Coneixements del
sistema universitari francès.
Docència i altres tasques: 8 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic.
Possibilitat d’impartir hores complementàries. Dinamització dels estudis catalans. Organització
d’activitats acadèmiques i culturals i de viatges amb estudiants a territoris de parla catalana.
Retribució bruta anual: Aprox. 18.000 € (hores complementàries no incloses en aquest import)
Altres: Accés gratuït a estudis de màster o doctorat.
Data d’incorporació: 2 de setembre del 2019
University College Cork (Irlanda)
Requisits: Grau, màster o equivalent en l’àmbit dels estudis catalans o de la traducció. Molt bons
coneixements d’anglès. Els candidats que optin per aquesta universitat hauran de presentar,
addicionalment a la documentació requerida a les bases, un projecte de recerca en l’àmbit dels
estudis catalans amb la finalitat de cursar un màster o un doctorat (500 paraules més bibliografia).
Caldrà enviar-ho a seleccioprofessorat@llull.cat
La Universitat de Cork es reserva el dret de demanar l’expedient acadèmic als candidats.
Mèrits: Formació o experiència docent en l’ensenyament del català com a llengua estrangera.
Interès pels estudis de llengües, que incloguin literatura, cinema, història, sociolingüística,
audiovisual, etc. Es valorarà la capacitat d’implicar-se amb la comunitat irlandesa a través de
l’organització d’activitats acadèmiques i culturals.
Docència i altres tasques: 6 h setmanals de llengua catalana i 1 de cultura catalana (1r semestre)
i 5 h setmanals de llengua catalana i 2 de cultura catalana (2n semestre). Addicionalment, 2-3 h
setmanals de llengua catalana extracurriculars per a adults durant el període intrasemestral.
Participació en les activitats del departament: reunions, seminaris, activitats de formació
continuada... Dinamització dels estudis catalans. Organització d’activitats acadèmiques i
culturals, especialment per al Cork Book World Fest. Cooperació amb les comunitats catalanes
d’Irlanda.
Retribució bruta anual: Aprox. 16.000 €

Altres: Accés gratuït a estudis de doctorat (fins a 3 anys) i a cursos d’anglès. Ajuts per assistir a
congressos i activitats formatives.
Data d’incorporació: 6 de setembre del 2019
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna / Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Moderne (Itàlia)
Requisits: Competència en didàctica de llengües estrangeres, història i crítica de la literatura
catalana (especialment des d’una perspectiva comparada amb el context europeu i global),
cultura catalana i de l’Estat espanyol, traducció i traductologia.
Mèrits: Coneixements del context cultural italià. Experiència docent de segones llengües, de
literatura i d’història de la cultura. Experiència en l’àmbit de la traducció. Estada professional o
formativa a Itàlia. Es valorarà la capacitat d’autogestionar-se com a docent i l’assertivitat a l’hora
de resoldre dificultats de comunicació intercultural.
Docència i altres tasques: 6 h setmanals de llengua catalana, 4 de literatura i 6 de cultura durant
el segon semestre (el repartiment d’hores setmanal s’acabarà de concretar amb la persona
seleccionada). Organització d’activitats acadèmiques i culturals. Participació en les activitats
organitzades per l’àrea d’espanyol en coordinació amb l’equip docent d’espanyol i basc.
Retribució bruta anual: Aprox. 12.400 €
Data d’incorporació: Setembre del 2019
Università degli Studi di Torino (Itàlia)
Requisits: Postgrau, màster o doctorat (acabat o en curs) en l’àmbit de la filologia o la lingüística
catalanes o similars. Coneixements d’italià (A2 o superior).
Mèrits: Experiència docent en l’ensenyament de català com a llengua estrangera en l’àmbit
universitari.
Docència i altres tasques: 12 h setmanals de llengua catalana durant tot el curs acadèmic.
Retribució bruta anual: Aprox. 15.000 €
Altres: Accés gratuït a cursos d’italià.
Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2019
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Polònia)
Requisits: Coneixements d’anglès o francès (B2).
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: 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 i de
promoció dels estudis catalans realitzades pel Centre d’Estudis Catalans de la UAM. Participació
en les activitats organitzades des d’Hispàniques.

Retribució bruta anual: Aprox. 66.250 PLN.
Altres: Accés gratuït a cursos de polonès. La universitat ofereix facilitats d’allotjament a la
residència universitària.
Data d’incorporació: 1 d’octubre del 2019
Període màx. de desenvolupament de l’activitat: 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, subjecte a
renovació anual, prèvia conformitat de l’IRL i la universitat.
Cardiff University (Regne Unit)
Mèrits: Bon expedient acadèmic del grau o la llicenciatura. Doctorat o experiència investigadora
similar. Formació en l’àmbit de la didàctica i experiència docent. 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. 21.700 £
Data d’incorporació: Principis de setembre del 2019
University of Oxford (Regne Unit)
Requisits: Experiència docent en l’ensenyament de llengua, literatura i/o cultura catalanes,
preferentment a nivell universitari. Interès per treballar amb noves tecnologies aplicades a
l’ensenyament de llengües. Experiència en l’ús de mitjans de comunicació a l’aula. Bons
coneixements d’anglès, oral i escrit.
Mèrits: Experiència docent en l’ensenyament de llengua, literatura i/o cultura catalanes amb
estudiants estrangers. Màster o doctorat en Filologia Catalana o similar. Publicacions
relacionades amb l’ensenyament d’estudis catalans.
Docència i altres tasques: 3 h setmanals de llengua catalana, 1 de traducció i 1 de cultura durant
tot el curs acadèmic. La persona seleccionada haurà d’assistir anualment a un curs de formació
per a docents de la universitat de dos dies de durada, en període no lectiu. Haurà de participar
com a examinador de suport en proves orals; dur a termes tasques administratives al
departament i participar en el programa de desenvolupament professional per a lectors.
Possibilitat d’impartir altra docència en l’àmbit de la traducció, remunerada a banda. Dinamització
dels estudis catalans. Organització d’activitats acadèmiques i culturals.
Retribució bruta anual: Aprox. 12.700 £
Altres: Accés amb descompte a cursos d’anglès.
Data d’incorporació: Principis de setembre del 2019
University of Sheffield (Regne Unit)
Requisits: Màster. Coneixements de metodologies literàries tradicionals i estudis culturals.
Experiència docent. Coneixements d’anglès.

Mèrits: Experiència docent a nivell universitari.
Docència i altres tasques: 7 h setmanals de llengua catalana i 3 de cultura durant tot el curs
acadèmic. Coordinació dels intercanvis lingüístics i dels estudiants Erasmus d’universitats
espanyoles. Organització d’activitats acadèmiques i culturals. Dinamització dels estudis catalans.
Retribució bruta anual: Aprox. 15.000 £
Altres: Accés gratuït (excepte les taxes de la defensa) a estudis de doctorat. Per poder cursar el
doctorat és imprescindible acreditar IELTS 7 amb 6,5 en totes les àrees.
Possibilitat de rebre ajuts per assistir a congressos i per elaborar materials docents.
Data d’incorporació: 9 de setembre del 2019
Universitatea din Bucureşti (Romania)
Requisits: Llicenciatura o grau en Filologia Catalana, Hispànica o similar, o bé Traducció i
Interpretació. Màster en Filologia Catalana, Hispànica, Traducció i Interpretació o Didàctica del
català o de l’espanyol com a llengua estrangera. Experiència docent (mín. 3 anys).
Mèrits: Doctorat acabat o en curs en Filologia Catalana, Filologia Hispànica o Traducció i
Interpretació. Publicacions científiques. Coneixements de romanès (B1 o superior).
Docència i altres tasques: 2 h setmanals de llengua catalana, 4 de lingüística catalana i 4 de
literatura catalana durant tot el curs acadèmic. Addicionalment 2 o 4 h setmanals d’espanyol.
Dinamització dels estudis catalans. Organització d’activitats acadèmiques i culturals. Participació
en l’organització d’esdeveniments científics (congressos, col·loquis, seminaris) proposats pel
Departament de Lingüística Romànica, Llengües i Literatures Iberoromàniques, Italià, Filologia
Clàssica i Grec Modern de la universitat. Tasques de gestió de la biblioteca catalana d’aquest
Departament.
Retribució bruta anual: La persona que resulti seleccionada percebrà un estipendi brut anual per
part de la Universitat de Bucarest de 30.000 RON aprox. (la retribució s’estableix en funció de la
formació i l’experiència laboral prèvia, i d’altres factors.)
Ajut per a la impartició de docència d’estudis catalans: 12.000 €
Altres: Accés gratuït a estudis de màster o doctorat i a cursos de romanès.
Data d’incorporació: 15 de setembre del 2019
Universidad de Chile – Pontificia Universidad Católica 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 tasques: (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. // (PUC) 3 h setmanals de llengua i cultura catalanes durant tot el curs
acadèmic. Assessorament als estudiants.

Retribució bruta anual: (CH) Aprox. 5.600.000 CLP // (PUC) Aprox. 4.000.000 CLP
Altres: (PUC) Accés gratuït a estudis de postgrau, màster o doctorat.
Data d’incorporació: (CH) 1 de març del 2020 (PUC) Març de 2020

