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Lectoratul Institutului Limbii Române din cadrul Institutului Pontifical Oriental al 
Vaticanului a fost inaugurat în 1 octombrie 2017. Din capul locului, a fost clar că mediul 
cultural şi educaţional în care urma să funcţioneze acest lectorat se va deosebi radical de 
restul lectoratelor.  

Specificul lectoratului a trebuit să se înscrie în particularitatea și statutul Institutului 
Pontifical (PIO), creat în 1917, cu scopul de a studia tradiţia creștină din Europa de est și 
spiritualitatea din Orient. Or, aria de activitate la Institutul Pontifical Oriental al Vaticanului 
este strict circumscrisă – promovarea tradiţiei culturale şi spirituale creştine dincolo de 
graniţele Europei Occidentale și stabilirea unui dialog între cele două părţi ale lumii. De aici 
derivă și programele, planurile de învăţământ și curricula universitară în general.  

Interculturalitatea, dialogul religios, alteritatea spirituală sunt idei forţă ale echipei 
de cadre didactice de la Institutul Pontifical Oriental, pe care, împreună cu valorile creștine 
perene, aceasta le transmite studenţilor de la cele două facultăţi – Facultatea de Studii 
Ecleziastice orientale și Facultatea de Drept canonic. În acest context, Institutul Oriental al 
Vaticanului are o ofertă impresionantă de cursuri obligatorii, facultative și opţionale, în care 
se încadrează și cursurile de limbi străine, cele mai studiate limbi fiind: italiana, greaca, 
araba, copta, etiopiana, armeana, rusa, siriaca, latina.  

În ce privește limba română, aceasta a fost predată între 2011-2015 (cu statut de 
limbă opţională de către lect. univ. dr. Nicoleta Neșu, lector de limba română la 
Universitatea Sapienza din Roma), perioadă în care au început  tratativele dintre Institutul 
Pontifical Oriental, Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Institutul Limbii Române 
în vederea deschiderii lectoratului. Pe cale de consecinţă, Lectoratul de limbă, cultură şi 
civilizaţie românească a fost inaugurat la 1 octombrie 2017.  

În prezent, pe lângă cursurile de Limbă română nivel A1 și Limbă română nivel B1, 
lectoratul oferă un curs opţional de Istorie a României, unul de Cultură și civilizație 
românească și cursul La dimensione religiossa de la letteratura romena. 

Începând cu anul universitar 2018-2019, studenţii de la Institutul Pontifical Oriental 
pot să aleagă limba română în combinaţie cu orice altă limbă (rusă, armeană, arabă, greaca 
modernă etc.), deoarece aceasta figurează ca disciplină independentă în planul de studii și a 
fost inclusă în Ordo Anni Academici 2018-2019 și în Ordo Anni Academici 2019-2020. 

Activitatea lectoratului, care a fost mereu susţinută de către echipa Ambasadei 
României de pe lângă Sfântul Scaun, a devenit cunoscută și prin colaborarea eficientă cu 
alte instituţii ale Vaticanului: cu Pontificia Universita Gregoriana și Pontificia Università San 
Tommaso d'Aquino, precum și cu Asociaţia ONLUS (Insieme per L’ Athos). 

Așadar, promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti la Institutul Pontifical 
Oriental, precum și la alte înstituţii superioare de învăţământ ale Vaticanului, definește în 
continuare strategia și specificul lectoratului.   
 


