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Lectoratul de Limba Română de la Universitatea din Turku şi-a început activitatea în 
anul 1975, printr-un parteneriat cu guvernul României de la acea dată. Universitatea 
finlandeză a creat un Departament de Limbă şi Cultură Română, o unitate independentă în 
cadrul Institutului de Limbi Străine şi Traduceri (Facultatea de Ştiinţe Umaniste). Din 2010, 
departamentul este, din punct de vedere administrativ, parte din Departamentul de Limbă 
Franceză. Din păcate, în anii 1980, au existat unele scurte întreruperi în ceea ce privește 
prezenţa lectorilor români. 

Lectoratul de la Turku a fost, până în 2013, singurul loc din Finlanda unde limba 
română se putea studia ca disciplină academică. Pe lângă activitatea constantă de predare, 
de-a lungul timpului, la Turku, au avut loc şi evenimente culturale organizate de lectori, s-au 
publicat dicţionare, reviste ştiinţifice, cărţi editate şi monografii centrate pe limba şi cultura 
română sau finlandeză şi pe confluenţele dintre acestea.  

La Turku, există un parcurs minor de limbă română (30 ECTS), care poate fi accesat 
de studenţii de la orice specializare, atât de către studenţii de la Universitatea din Turku, cât 
şi de cei de la orice altă universitate finlandeză prin programul JOO. Lectoratul poate primi 
şi cursanţi din exterior, dar cu taxă.  

De-a lungul timpului, la lectoratul din Turku au activat următorii profesori: 
1975-1978 Petru Gorcea (Institutul Pedagogic Piteşti) 
1978-1980 Nicolae Constantinescu (Universitatea Bucureşti) 
1980-1982 Florian Vlădica (Colegiul Decebal, Drobeta Turnu Severin) 
1982-1986 Ion Stăvăruş (Universitatea Bucureşti) 
1990-1991 Rodica Bărbat (Universitatea de Vest din Timişoara) 
1992-1995 Nicolae Constantinescu (Universitatea Bucureşti) 
1995-2009 Marilena Aldea (Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti) 
2009-2019 Paul Nanu (Universitatea din Alba Iulia).  
Paul Nanu este responsabil cu predarea cursurilor de limbă română la universitatea 

din Turku. Este doctor în filologie, având o bogată experienţă în predarea românei şi 
francezei ca limbi străine. Domeniile lui de interes sunt: interculturalitatea româno-
finlandeză, literaturile francofone, studiile de prospectivă, didactica românei ca limbă 
străină, studiul corporalităţii. Este doctor abilitat în filologie și editor al jurnalului academic 
Finnish Journal for Romanian Studies.  

Cursurile de română sunt astăzi preponderent practice, fiind proiectate după 
modelul finlandez de predare a limbilor străine. Anumite cursuri concepute în urmă cu 40 de 
ani şi care nu mai prezentau interes pentru studenţi au fost anulate și înlocuite. Pe lângă 
cele practice (cum este şi cursul pentru începători), mai există şi cursuri de gramatică şi de 
cultură română în context european. Cursurile de română la Turku sunt opţionale, dar 
parcursul minor de română poate fi integrat de studenţi în studiile lor de licenţă. Studenţii 
care studiază limba română la Turku doresc fie să îşi completeze studiul altor limbi 
romanice, fie, dimpotrivă, să se dedice studiului unei limbi exotice pentru ei. De cele mai 
multe ori, absolvenţii modulului de română se îndreaptă spre profesii în diplomaţie, 
traduceri şi interpretariat sau cercetare. Lectoratul de Limbă Română este în contact atât cu 
Ambasada României la Helsinki, cât şi cu membrii comunităţii românești. Activitatea 
lectoratului a fost constantă în ultima decadă şi nu a fost afectată, din fericire, de scăderea 



 

dramatică a interesului pentru limbile romanice, în general. Studiul limbii române în Turku 
pare a avea şanse bune de a continua în viitor în Finlanda.  
 
Linkuri utile: 
 
www.fjrs.eu 
www.columna.fi 
https://www.utu.fi/en/university/faculty-of-humanities/romanian 
https://opas.peppi.utu.fi/en/degree-programme/3172 
https://www.utu.fi/en/people/paul-nanu 
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