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Programul de Studii românești de la Universitatea de Stat din Arizona, Statele Unite
ale Americii s-a înființat în 1998 prin eforturile dnei prof. univ. dr. Ileana Orlich, care din 2010
este totodată și Consul general onorific al României în Arizona. Lectoratul de Limba Română,
înființat în baza unui acord între Universitatea de Stat din Arizona și Institutul Limbii Române,
funcționează la ASU din 2011. Programul de Studii Românești este parte integrantă a eforturilor
locale, statale, naționale și internaționale de întărire a predării și învățării limbii române într-un
mediu cultural multietnic și într-o societatea globalizantă.
Misiunea generală a Programului este să ofere competențe la toate nivelurile în
limba română, una dintre limbile europene care începe să fie din ce în ce mai căutată în
mediile internaționale.
Principalele teme de studiu sunt: diversitatea lingvistică, stiluri
urbane și rurale, geografie, istorie, programe sociale, migrația muncii și diaspora, integrare
europeană, platforme politice, bucătărie românească, muzică, artă, literatură, folclor, film
etc. De-a lungul timpului, studenții Programului au fost beneficiari ai unor burse
prestigioase (cum ar fi Boren sau Fulbright). Un rol important este și efortul Programului de
Studii românești de a uni comunitatea românească foarte numeroasă din Arizona (peste 40
000 de mii).
În prezent, Lectoratul de Limba Română de la Universitatea de Stat din Arizona este
asigurat de lect. univ. dr. Ionuț Geană de la Universitatea din București. Pe lângă activitățile
de predare din cadrul Programului de Studii românești - singurul din Statele Unite ale
Americii - lectorul de limba română asigură ore de consultanță studenților, posibililor viitori
studenți, membrilor comunității românești, precum și tuturor celor care solicită o
întrevedere pe tema limbii sau a culturii și civilizației române. De asemenea, lectorul
participă activ - prin sprijinul dnei Consul general onorific prof. univ. dr. Ileana Orlich - la
întâlnirile cu comunitatea românească (festivaluri la ocazii speciale, religioase și laice,
organizate de comunitatea românească prin cele 16 biserici pe care le are în Arizona).
Lectoratul de Limba Română de la ASU a fost asigurat de (cronologic): Carmen
Borbely (2011-2012), Horia Poenar (2012-2013), Zoia Manolescu (2013-2017). Ionuț Geană
(2018-prezent). Deși de numai un an la ASU, s-a integrat foarte ușor, fiindu-i foarte de folos
și experiența pe care a avut-o ca bursier Fulbright la City University of New York chiar cu un
semestru înainte să-și înceapă activitatea în cadrul lectoratului de la ASU. Predă cursuri de
intermediari și de avansați, oferă consultații celor interesați, participă la evenimentele
organizate de facultate, de program, de consulat și de comunitatea românească, având
totodată și o bogată activitate de cercetare.
Lectoratul are legături puternice la universitate (cluburi, dialog academic, legături cu
alte programe, cum ar fi limbi romanice, slave și germanice, comitete ale facultății) și în
comunitate (cu consulatul general onorific, legătura cu comunitățile religioase, diverse
festivaluri organizate atât de ASU, cât și de comunitățile afiliate celor 16 biserici românești
din zonă).
MISCELLANEA
„Cursurile de limba română de la ASU sunt nemaipomenite. Sunt doctorand în
economie, așa că am un program complicat și instabil, dar profesorii de la Programul de
română s-au adaptat rapid nevoilor mele. În plus, sunt vorbitor nativ de spaniolă, astfel că

învăț altfel față de cei care vorbesc nativ engleza. Materialele-suport folosite la curs sunt foarte
bune, deși și mai utile mi se par materialele extra pregătite de profesorul meu. Cursurile m-au
ajutat să înțeleg mai bine cultura românească și istoria românilor. Logodnica mea este născută
în Romania, iar aceste cursuri m-au ajutat să comunic mai bine cu părinții ei, dar mai ales cu
familia extinsă, când am fost s-o vizităm în Maramureș. Toate aceste cursuri de limba română,
majoritatea cu domnul professor Geană, m-au ajutat să înțeleg mai bine românii și România.”
(Marco Mangini, doctorand la ASU, W.P. Carey School of Business – Economics)
„Sunt student al Programului de limba română și intenționez să obțin și o licență în
acest domeniu. Momentan sunt la cursul de compoziție și conversație și sunt foarte pasionat de
tot ce facem. Ambii mei părinți sunt români și-mi doresc să duc tradiția mai departe, chiar dacă
nu locuiesc în România.” (Zachary Radu, student la ASU, Ira A Fulton Engineering Computer Science)
Link util:
https://silc.asu.edu/content/romanian
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