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Predarea limbii române și ancorarea ei instituțională la Universitatea din Viena a 
început în anul 1911, prin fondarea unui departament pentru limba română de către celebrul 
romanist elvețian Wilhelm Meyer-Lübke, în cadrul „Seminarului pentru filologie romanică” 
/„Seminar für Romanische Philologie“. De-a lungul timpului, studiul românei a cunoscut o 
dezvoltare considerabilă, atât prin activitatea de cercetare filologică, cât și prin cea de 
predare. Reputați filologi ai Institutului de Romanistică din Viena, precum Sextil Pușcariu, 
Michael Metzeltin, Heinrich Stiehler, Thede Kahl, Petrea Lindenbauer (actual Vice-SPL al 
Institutului de Romanistică din Viena) au fost și sunt recunoscuți ca atare în spațiul cultural 
al studiului românisticii. 

Încă înainte de anul 1989 au predat profesori și lectori invitați la Institutul de 
Romanistică din Viena în cadrul Curriculumului de limba română al Institutului. Lectoratul 
de „Limba română” la Universitatea din Viena a fost înființat oficial, prin acord cu Institutul 
Limbii Române, în semestrul de iarnă al anului 2008, iar primul lector de română, trimis de 
statul roman, a fost dr. George Achim, în timp ce lectorul actual este dr. abil. Florin Oprescu. 
Lectoratul funcționează în cadrul Institutului de Romanistică al Philologisch-
Kulturwissenschaftlichen Fakultät, a Universității din Viena. 

Abordând spațiile romanice europene și mondiale, studenții dobândesc cunoştințe 
despre varietatea lingvistică, transferul cultural şi competențe interculturale. La Institutul de 
Romanistică, româna se studiază cu același statut ca spaniola, franceza, italiana și 
portugheza, în vederea obținerii diplomelor de licență, master sau doctorat. Absolvenții 
studiului au deschideri, conform Planului de studii, spre numeroase domenii profesionale, 
precum: comunicare interculturală, artă şi cultură, mass-media (de exemplu: jurnalism, 
publicitate), serviciul diplomatic, organizații internaționale şi globale, instituții şi companii 
(de ex., ONG-uri), edituri, biblioteci, turism, educația adulților etc. Începând cu semestrul de 
iarnă al anului universitar 2008-2009, limba română la Institutul de Romanistică se studiază 
după un curriculum complet (licență și masterat), iar, în prezent, se studiază la toate 
nivelurile (licență, masterat și doctorat). În acest sens, studiul nu este opțional, ci 
obligatoriu. Cadrul curricumului este format din următoarele arii disciplinare de bază: limbă, 
filologie, literatură, civilizație şi știința mass-mediei. 

Lectorii care au predate la Viena sunt: 
1991: dr. Liviu Papadima (Universitatea din Bucureşti) 
2002: dr. Felicia-Aurelia Giurgiu (Universitatea de Vest din Timişoara) 
2002-2006: dr. Laura Cheie (Universitatea de Vest din Timişoara) 
2007: dr. Gabriel Mihăilescu (Universitatea din Bucureşti) 
2006-2008: dr. Gabriel Kohn (Universitatea de Vest din Timişoara) 
2008-2012: dr. George Achim (Universitatea din Baia Mare) 
2012- prezent: dr. Florin Oprescu (Universitatea de Vest din Timişoara) 
 
Studiul limbii române la Institutul de Romanistică din Viena a presupus o bogată 

activitate de predare și de cercetare. Pe lângă numeroși studenți care au absolvit acest 
studiu cu diplome de licență, master și doctorat, ale căror lucrări au fost coordonate de 
reputați specialiști ai Institutului, activitatea de predare a fost completată cu renumiți 
profesori invitați (prof. Constantin Frâncu/Iași; prof. Liviu Papadima/Bucureşti; prof. Liliana 



 

Ionescu-Ruxăndoiu/ Bucureşti; prof. Mircea Vasilescu/ București; prof. Mircea Cărtărescu/ 
București; prof. Eugen Munteanu/ Iași; prof. Andrei Corbea-Hoișie/Iași; prof. Andrei 
Marga/Cluj-Napoca; prof. Ioana Pârvulescu/Bucureşti). De asemenea, au fost invitați în 
cadrul Institutului de-a lungul timpului pentru prelegeri mai multe personalități din spațiul 
cultural românesc și nu numai, precum Marin Sorescu, Ștefan Augustin Doinaș, Sorin Stati, 
Magdalena Vulpe, Mioara Avram, Nicolae Saramandu, Marius Sala, Dan Horia Mazilu, 
Mircea Martin, Paul Cornea, Reinhold Stipsits, Dan Berindei, Maria Iliescu, Ioana Pârvulescu, 
Mircea Vasilescu, Sanda Rîpeanu, Rudolf Gräf, Grigore Leșe, Otilia Hedeșan, Corina 
Ciocârlie, Eugen Simion, Cătălin Mihuleac, Adriana Babeți, Dinu Flămând etc. Studiul 
românei la Institutul de Romanistică se încadrează perspectivei oferite de Universitatea din 
Viena care presupune o abordare complexă, de studiu interdisciplinar, asigurând cunoștințe 
variate într-o lume a migrației și a culturilor în contact. Studiile de licență, masterat și 
doctorat ale românei oferă absolvenților o arie largă și deschisă de competențe care sunt de 
actualitate și de viitor. Orientarea tematică și disciplinară se încadrează  în Planul de 
Dezvoltare al Universității din Viena până în anul 2025 

(https://www.univie.ac.at/rektorenteam/ug2002/entwicklung.pdf 
[02.09.2019)]. 

De asemenea, au fost desfășurate în cadrul Institutului de Romanistică, mai multe 
proiecte importante relevante pentru studiul și cercetarea românei. De la conferințe notabile 
despre lingvistica și literatura română, la proiecte de colaborare și de schimb universitar cu 
universități românești, aceste proiecte au arătat amploarea studiului și cercetării de la Viena. 
Un colocviu de o anvergură mai largă despre Nicolae Steinhardt a fost inițiat, de pildă, în 2011, 
prin lectorul de română prof. George Achim în Viena. cea mai recentă conferință notabilă 
(2016) a reunit specialiști din mai multe țări și domenii, în jurul temei „(Im)pudoarea în cultura 
română” (coord. prof. M. Metzeltin/ dr. P. Lindenbauer/ dr. F. Oprescu) și a fost finalizată cu 
un volum științific publicat în anul 2018 la Editura Peter Lang. De asemenea, în cadrul 
schimburilor științifice și practice, un proiect important, coordonat de dr. Petrea Lindenbauer 
și de dr. Florin Oprescu, s-a numit „Practica Altfel” (2017) și a presupus un program de practică 
în România pentru studenții Institutului de Romanistică, cu specializarea de limba română. Cel 
mai recent proiect important este realizarea Colegiului de Vară 2019, ediția a 3-a, în România 
(organizat de prof. M. Metzeltin, M. Thir și F. Oprescu), la care au participat 19 studenți din 
Austria și România. 

 
Linkuri utile: 
 
https://Senat.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/s_Senat/konsolidierte_Bachelorcurricula/B
A_Romanistik_Version2017.pdf 
https://phil-kult.univie.ac.at/ 
https://www.univie.ac.at/ 
 

 
Institutul de Romanistică Viena, Dr. Petrea Lindenbauer  

și Dr Florin Oprescu – lectorul I. L. R. 


