
 

Ledig stilling som utenlandslektor i norsk 
Beijing Foreign Studies University 

 
 

OM ARBEIDSGIVER 

Arbeidsgiver er Beijing Foreign Studies University, School of European Languages and Cultures, 

Norwegian Department.  

BFSU er et prestisjefylt universitet under direkte forvaltning av det kinesiske 

utdanningsdepartementet. Det er et av Kinas beste universiteter og står på listen over Prosjekt 985 og 

Prosjekt 211 som omfatter de beste universiteter i Kina. BFSU er et av Kinas eldste språkuniversiteter 

som tilbyr både flest fremmedspråkstudier (hittil 101 språk) og studieprogrammer på forskjellige 

nivåer. Universitetet ble etablert i 1941 og har i dag totalt 8973 studenter. Der jobber 172 

internasjonale lektorer fra 44 land. Ved School of European Languages and Cultures har det siden 

2007 vært tilbudt norskundervisning. I dag tilbys norsk som et hovedfag over fire år innen en 

bachelorgrad i europeisk språk og litteratur, og det er ca. 18 studenter som studerer norsk. 

Høstsemesteret varer fra september til januar, og vårsemesteret fra mars til juli. Det avvikles eksamen 

to ganger i året, for tiden foregår dette i januar og i juli. Studentene begynner sitt 2. år høsten 2020.  
 

 

INFORMASJON OM STILLINGEN 

Lektoren skal undervise i norsk språk og litteratur for begynnere og viderekomne. 

Undervisningsplikten er rundt 10 timer pr. uke. I tillegg kommer oppfølging av studenter, for og 

etterarbeid til undervisning, tentamen/eksamensavvikling, samt veiledning av bacheloroppgaver. Det 

er også ønskelig at norsklektoren er med og organiserer eventuelle universitetskonferanser som 

instituttet arrangerer, holder forelesninger over skandinavisk kultur og lignende.   

Stillingen er en engasjementsstilling på ett år, med mulighet for forlengelse i inntil fem år. Arbeidssted 

er ved universitetets lokaliteter i Beijing, Kina.   

Tiltredelse fra og med 1. september 2020 eller etter avtale med arbeidsgiver.  
 

 

STILLINGSKRAV 

 

Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning.  

 

Nordisk språk og litteratur og/eller norsk som andrespråk må inngå i fagkretsen og minimum som 

årsstudium (tilsvarende 60 studiepoeng). Søkere med mastergrad/hovedfag i nordisk språk og litteratur 

eller norsk som andrespråk vil prioriteres over søkere med tilsvarende utdanning i andre fag. 

 

Søkerens utdanning i norsk/nordistikk må være fra en norsk utdanningsinstitusjon, og søkeren må ha 

praktisk skriftlig og muntlig språkferdighet i norsk på morsmålsnivå for å komme i betraktning. 

 

Erfaring fra undervisning i norsk som andre -/fremmedspråk og/eller utdanning i norsk som 

andrespråk tillegges vekt, men personer uten slik erfaring oppfordres også til å søke.  

 
 

 

 

 



 

STILLINGSVILKÅR OG BOSITUASJON 

 

BFSU lønner lektoren med minimum 6 600 yuan (ca. NOK 8 691); og inntil 7 810 yuan (ca. NOK 10 

284) per måned (før skatt), avhengig av kvalifikasjoner. 

 

I tillegg yter Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) et 

kompensatorisk lønnstilskudd og ut- og hjemreisetilskudd etter nærmere satser. For søkere som 

medbringer familiemedlemmer kan Diku også yte forsørgertillegg i henhold til nærmere vilkår.   

  

For mer informasjon, se Dikus nettside knyttet til utenlandslektoratordningen:   
https://diku.no/programmer/utenlandslektoratsordningen  

 

BFSU tilbyr lektoren en 2-roms leilighet (soverom, stue, kjøkken og bad) på 40-50 kvadrat innenfor 

universitetsområdet. Boligutgiftene dekkes av universitetet.   

 

 

 
SØKNADSFRIST OG -SKJEMA 

 

Søknad til stillingen må være innsendt til Diku senest den 15. mars 2020.  

 

Søknad med CV, vitnemål/karakterutskrifter, samt attester på relevant arbeidserfaring sendes 

elektronisk via JobbNorge.no (se lenke: https://diku.no/programmer/utenlandslektoratsordningen) 
 

 

 

KONTAKTINFORMASJON  

 

For spørsmål vedrørende arbeidsoppgaver, arbeidssted m.v., vennligst kontakt instituttleder Ms. Taojie 

Yu, e-post: yutaojie@bfsu.edu.cn  

 

For spørsmål vedrørende søknadsprosess, vilkår m.v., vennligst kontakt seniorrådgiver Hege Fjeld hos 

Diku, e-post: norgeskunnskap@diku.no  
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