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Lectoratul a fost deschis în baza unui protocol semnat între Institutul Limbii
Române, București și Universitatea din Tampere, Finlanda. Lectoratul şi-a început
activitatea academică la 10 ianuarie 2014 în cadrul Facultăţii de Ştiinţele Comunicaţiei
(Faculty of Communication Sciences) cu sprijinul domnului profesor Jukka Havu, la acea
dată decanul Facultăţii de Limbă, Traduceri și Studii Literare. Lectoratul oferă cursuri de
limbă şi literatură română, dar şi de istorie şi civilizaţie românească studenţilor finlandezi,
precum și a celor veniţi prin programe de schimb de la Universitatea din Tampere.
În cadrul Universitatii din Tampere, studiul limbii române se face pe parcursul a doi
ani, reprezentând un studiu de bază și având 25 de credite. Modul conţine 3 cursuri de limbă
(Basic Course in Romanian, Advanced Course 1 in Romanian și Advanced Course 2 in
Romanian) și două cursuri de cultură și civilizaţie (Romanian History, Society and Economy și
Romanian Literature and Culture). La finalul modului studenţii vor avea noţiuni
fundamentale de gramatica limbii române, care le vor permite exprimarea cu uşurinţă în
limba română, dar şi cunoştinţe de istorie, cultură şi civilizaţie românească.
Lectorii care au predat la Universitatea din Tampere sunt:
2013-2017: Andra Cozlean, lector universitar dr., Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
Napoca.
2017-2019 Cristina Sărăcuţ, lector universitar dr., Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj
Napoca.
Lector universitar doctor Cristina Sărăcuţ predă cursuri de limbă și literatură română
și literatură pentru copii în cadrul Departamentul de Didactica Știinţelor Socio-Umane din
cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A publicat două cărţi: Ekphrasis-miniaturi
în mantia lumii (Casa Cărţii de Știinţă, 2009) și Ekphrasis. De la discursul critic la experimentul
literar (Institutul European, 2015).
În perioada 7-8 aprilie 2014, doamna Corina Chertes, Directorul Institutului Limbii
Române a întreprins o vizită în Finlanda, pentru a marca deschiderea Lectoratului de limbă
şi civilizaţie românească de la Universitatea din Tampere.
În perioada 2013-2017, mandatul a fost îndeplinit de către doamna Andra Cozlean.
Lectoratul colaborează cu Ambasada României din Finlanda, dar şi cu Asociaţia
Finlanda-România din Tampere (http://www.suomi-romania.fi/ro/).
Din 2017, lector este doamna Cristina Sărăcuţ.
În 2018, lectoratul a colaborat cu Asociaţia Românilor din Tampere pentru realizarea
unor proiecţii de filme românești rulate în cadrul Festivalului Internațional de Film din
Transilvania (TIFF). Evenimentul a avut loc la cinematograful Niagara din Tampere. În aprilie
2019, lectoratul a organizat, împreună cu membri ai staff-ului universităţii, vizita Excelenţei
Sale, Domnul Răzvan Rotundu, Ambasador al României în Finlanda. Domnul Ambasador a
susţinut o prelegere despre relaţiile dintre România și Finlanda, urmată de un dialog cu
studenţii înscriși la cursul Romanian History, Society and Economy și de o întâlnire cu membri
ai staffului universităţii: Marja Sutela, (Vice President, Education), prof. univ. dr. Jukka Havu,
Kaisa Kurki (Director of International Education Services), Mira Pihlström (Coordinator of
International Education).

Pentru a marca Ziua Internațională a Limbilor Străine (26 septembrie 2019), lectoratul
a proiectat un film despre România realizat de către un student înscris la cursul Basic Course
in Romanian. De asemenea, lectorull a organizat proiecţii de filme românești și prezentări
ale regizorilor români. Au fost proiectate filme precum: Occident, Filantropica, Cum mi-am
petrecut sfârșitul lumii, De ce eu, Tales From The Golden Age, De ce trag clopotele, Mitică, A
fost sau n-a fost. În perioada 2017-2019, lectoratul a organizat activităţi de tandem lingvistic
prin Skype pentru studenţii finlandezi înscriși la cursul Advanced Course 1 in Romanian.
Pentru aceste activităţi, împreună cu lectorul de limbă finlandeză din România, am selectat
studenţi ai Facultăţii de Litere din Cluj Napoca înscriși la cursul de limbă finlandeză.
În universitate, s-au organizat perioadic activităţi de promovare a culturii: prezentări
ale tradiţiilor românești de Crăciun și de Paști și o seară tradiţională românescă, unde a fost
proiectat filmul Mascarade al regizorului Corneliu Gheorghiţă și au fost degustate produse
tradiţionale românești.
În 2018, lectorul român a participat la o conferinţă internaţională organizată la Roma
de Istituto Storico a Roma și Accademia di Romania in Roma cu o lucrare intitulată Ekphrasis
and Erudite Commentary in Alexandru Odobescu’ s Work. De asemenea, în 2019, doamna
Cristina Sărăcuţ a participat la Congresul IRSCL Silence and Silencing in Children Literature
organizat la Stockholm, cu lucrarea Silencing Strategies in Romanian Children Literature.
MISCELLANEA
Extras din fișa de evaluare a lectorului, completată de un student înscris în 2019 la
cursul Basic Course in Romanian: “The variety of topics, the fact that we managed to learn so
much in such a short period of time.The teacher was also very nice and and flexible and willing
to answer any questions. In general, I really enjoyed the course.”
Linkuri utile:
https://www.tuni.fi/en
https://helsinki.mae.ro/local-news/918#null
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