
UNIVERSITATS QUE CONSTEN A LA CONVOCATÒRIA I INFORMACIÓ 
DETALLADA DE LES VACANTS 

 
 
 

UNIVERSITAT DE KIEL (ALEMANYA) 

REQUISITS Màster oficial en filologia (catalana o altres), lingüística, 
didàctica de les llengües, estudis culturals o sociolingüística. 
Bons coneixements d’anglès. 

Aquesta vacant va lligada a l’obtenció d’una plaça de doctorat. 
Els candidats que optin per aquesta Universitat hauran de 
presentar, addicionalment a la documentació requerida a les 
bases, un esbós de projecte de tesi doctoral que s’adeqüi al 
projecte de recerca internacional que es pot trobar a 
http://www.hoinkes-research.net/. L’extensió ha de ser d’entre 
3 i 5 pàgines i pot presentar-se en català, alemany o anglès. 

MÈRITS Experiència docent. Bons coneixements d’alemany.  

DOCÈNCIA I ALTRES 
TASQUES 

4,5 h setmanals de llengua catalana i 1,5 h setmanals d’una 
assignatura de contingut durant tot el curs acadèmic. Promoció 
de la cultura catalana. Correcció ortotipogràfica d’articles en 
català d’altres professors. Suport en l’organització de col·loquis 
i altres activitats de tipus acadèmic. 

RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL Aprox. 30.000 € (a partir d’octubre 2017). Durant el període 
comprès entre abril i setembre del 2017 la retribució serà 
d’aprox. 1.900 € bruts mensuals. 

ALTRES Accés gratuït a estudis de doctorat i a cursos d’alemany. 

DATA D’INCORPORACIÓ 1 d’abril del 2017 per a la recerca. A partir d’octubre de 2017 
es combinaran les tasques de docència i recerca. 

 
 

UNIVERSITAT DE L’HAVANA (CUBA) 

REQUISITS Experiència docent, preferentment en l’ensenyament de 
llengües.  

MÈRITS Màster o doctorat, especialment en l’àmbit de la didàctica de 
llengües estrangeres. Coneixements de les relacions entre 
Cuba i Catalunya en l’àmbit artístic i cultural.   

DOCÈNCIA I ALTRES 
TASQUES 

12 h setmanals de llengua catalana, cultura i lingüística 
catalanes durant tot el curs acadèmic. Elaboració d’una 
programació i tutorització d’un curs en línia. Organització 
d’activitats acadèmiques i culturals en el marc de Càtedra de 
Estudios Catalanes. Dinamització dels estudis catalans.  

Suport als estudiants de pràctiques de la Càtedra de Estudios 
Catalanes. Formació de personal docent que imparteixi 
assignatures d’estudis catalans. Actualització web i supervisió 
de l’equip de treball del butlletí Més a prop. 

http://www.hoinkes-research.net/


RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL La persona que resulti seleccionada percebrà un estipendi 
mensual per part de la Universitat de l’Havana de 450 CUP 
aproximadament. 

Ajut per a la impartició de docència d’estudis catalans: 12.000 
€ 

ALTRES Accés gratuït a estudis de postgrau/màster/doctorat. Accés 
gratuït a cursos d’idiomes de la Facultat de Llengües 
Estrangeres de la universitat. 

DATA D’INCORPORACIÓ Agost 2017, en funció de l’obtenció del visat corresponent.  
 
 
 
 
 


