
 

Ledig stilling som utenlandslektor i norsk 
Karlsuniversitetet i Praha 

 
 

OM ARBEIDSGIVER 

Arbeidsgiver er Karlsuniversitetet i Praha, Det filosofiske fakultet, Institutt for germanske studier, 

Avdeling for skandinavistikk, med adresse Nám Jana Palacha 2, CZ - 11638 PRAHA 1, Tsjekkia 

(http://www.cuni.cz/).  

Karlsuniversitetet er et av Europas eldste universitet og ble grunnlagt i 1348, og har i dag rundt 50 000 

studenter. Ved Institutt for germanske studier, Avdeling for skandinavistikk, har det siden 1969 vært 

tilbud om norskundervisning. I dag tilbys norsk som en tre-årig bachelorutdanning og to-årig 

masterutdanning for rundt 40 studenter til sammen. Ved instituttet tilbys også svensk og dansk. 

Høstsemesteret varer fra oktober til januar, og vårsemesteret fra februar til mai. Eksamen i norsk 

avvikles i januar/februar, mai/juni og september.  
 

 

INFORMASJON OM STILLINGEN 

 

Undervisning i norsk språk, grammatikk, fonetikk og norgeskunnskap av bachelor- og 

mastergradsstudenter. Også undervisning av norsk for dansk- og svenskstudenter inngår. 

Undervisningen skjer gjennom seminarer og praktiske øvelser. Arbeidet omfatter 12-14 timer direkte 

undervisning ukentlig, deltakelse på prøver, konferansetimer, små administrative oppgaver, evt. 

veiledning eller sensur av bachelor- og masteroppgaver.  

 

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

er ved universitetets lokaliteter i Praha, Tsjekkia.   

 

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.  
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STILLINGSVILKÅR OG BOSITUASJON 

 

Karlsuniversitetet lønner lektoren med CZK 26 500 brutto per måned.  
 

I tillegg yter Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling av 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  
 

Universitetet kan være behjelpelig med å finne lektoren bolig.  

 
 

 

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 på https://diku.no/programmer/utenlandslektoratsordningen) 
 

 

 

KONTAKTINFORMASJON  

 

For spørsmål vedrørende arbeidsoppgaver/arbeidssted m.v., vennligst kontakt professor Martin 

Humpál ved universitetet, e-post: Martin.Humpal@ff.cuni.cz 

 

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

Diku, e-post: norgeskunnskap@diku.no  
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