PREZENTAREA CENTRULUI DE STUDII ROMÂNEȘTI
Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, s-a impus o regândire a
modului în care sunt studiate și promovate, în cele 27 de state partenere și în lume,
discipline ca limba, cultura și civilizația românească, precum și felul în care studiul
acestora poate beneficia de aportul altor discipline, ca istoria, etnologia sau științele
politice. Constituirea unui domeniu distinct, al studiilor românești, și cercetarea /
predarea lui au devenit imperative cărora Universitatea din București a trebuit să le
răspundă în mod adecvat, conform cu statutul și rolul său în cultura română.
Înființat la 1 octombrie 2014, în cadrul Facultății de Litere, Centrul de studii
românești (CSR) este o structură universitară de cercetare și de predare, subordonată
Consiliului Facultății de Litere și Rectoratului UB. Centrul nu este afiliat unui
departament anume al facultății, ci este gândit ca o structură interdepartamentală,
adecvată pentru a desfășura o activitate multidisciplinară. Domeniile și ariile de interes
ale Centrului sunt: limba română, literatura română, etnologia și folclorul românesc,
istoria culturii române, cultura și civilizația românească în context regional, european
și internaţional.
Printre membrii fondatori ai Centrului de studii românești se numără cadre
didactice de prestigiu, reprezentând cele 4 universități care, împreună cu Universitatea
din București, alcătuiesc Consorțiul Universitaria: Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest
din Timișoara.
Activitatea centrului se derulează în 4 secțiuni distincte:
a) Predarea limbii române ca limbă străină și evaluarea competențelor de comunicare
în limba română;
b) Relații externe interuniversitare şi cercetare;
c) Masterat internaţional în Studii românești;
d) Revista de profil Romanian Studies Today.

Prin aceste 4 componente, centrul își propune să acopere gama largă de
activități pe care le presupune predarea și cercetarea în domeniul Studiilor românești, cu
accent pe promovarea în plan extern, dintr-o perspectivă pluri- şi interdisciplinară, a
limbii, literaturii, culturii, istoriei, politicii şi societăţii româneşti, în context regional,
european şi internaţional.
Activitățile pe care CSR le organizează și le va organiza, pentru a-și atinge
obiectivele, sunt și ele variate:
a) programe de învățare a limbii, literaturii, culturii și civilizației române pentru
cetățeni străini și de evaluare a abilităților în utilizarea limbii române ca limbă străină;
b) sprijinirea instituțională a prezenței limbii, literaturii, culturii și civilizației românești
în universitățile de peste hotare: evaluarea academică, de către CSR, sub aspect
didactic, științific și de implicare instituțională, a lectorilor de limba română pe durata
mandatului acestora în străinătate; sprijinirea rețelelor profesionale ale româniștilor,
cadre didactice din universitățile de peste hotare; inițierea unor acorduri de colaborare
academică sau a unor proiecte de cercetare comune cu alte centre de românistică din
lume;
c) inițierea, organizarea și administrarea unui program internațional de masterat,
adresat studenților din afara țării (încheierea de parteneriate cu instituții academice și
neacademice, din țară și din străinătate, pentru realizarea acestui program, proiecția
curriculară a programului și administrarea acestuia);
d) editarea unei publicații periodice pluri- și interdisciplinare, Romanian Studies Today,
destinată circulației academice internaționale, cu cotație BDI și, în perspectivă, ISI
(constituirea nucleului redacțional, proiectarea conceptului publicației, activitățile
specifice de editare, promovarea publicației în țară și în străinătate).
Cele 4 secțiuni se află în faze diferite de organizare, masteratul internațional și
revista Romanian Studies Today urmând să fie lansate în viitorul apropiat.
Prin planul său de acțiune, Centrul de studii românești al Facultății de Litere își
propune să fie conectat la spațiul academic românesc și european și deschis unor
forme variate de colaborare.

DIRECTOR CSR,
conf. dr. Oana Chelaru-Murăruș

