Limba română în Norvegia – lectoratul din Trondheim
Lectoratul de limba română de la Trondheim a fost înfiinţat în data de 5 iunie 2008, prin acordul semnat, la
Ambasada României la Oslo, între Institutul Limbii Române, reprezentat de dna Director Ionela Dabija, şi Norges
Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet [Norwegian University of Science and Technology], reprezentată de prof.
univ. dr. Arne Halvorsen, şeful Institutt for moderne fremmedspråk [Department of Modern Foreign Languages].
La nivel academic, interesul manifestat de partea norvegiană se explică, în bună măsură, prin faptul că prof.
univ. dr. Arne Halvorsen este un fin cunoscător al limbii, literaturii şi culturii române, autor al primului dicţionar
român-norvegian (care conţine 25.000 de cuvinte, fiind reeditat în anul 2008 de către editura Polirom). Institutt for
moderne fremmedspråk pune la dispoziţia lectoratului de limba română un birou care are în dotare, printre altele, un
computer conectat la internet, intranet şi imprimantă, telefon cu conexiune internă, externă şi internaţională, laptop
precum şi instruirea în cunoaşterea limbii norvegiene. O contribuţie esenţială o are, de asemenea, reprezentanţa
diplomatică a României în Regatul Norvegiei, prin implicarea generoasă a Consulului Onorific al României la
Trondheim, domnul Terje Roll Danielsen, distins om de afaceri norvegian, care asigură lectorului de limba română,
pentru perioada îndeplinirii mandatului, un apartament ultracentral complet utilat, acoperind totodată şi cheltuielile
adiacente. Prin implicarea domnului Terje Roll Danielsen, lectoratul de limba română de la Trondheim beneficiază
de colegialitatea doamnei Svanhild Naterstad, de profesie jurnalistă, cunoscătoare a limbii române, angajată pentru
un an de zile pentru a redacta în limba norvegiană un volum referitor la România.
Institutt for moderne fremmedspråk al Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet are o îndelungată
tradiţie a studierii limbilor engleză, franceză şi germană inclusiv la nivel doctoral, acestora adăugându-li-se studii
europene la nivel de licenţă, limba spaniolă – curs de un an, precum şi module de limbă franceză, germană, spaniolă,
italiană, japoneză, rusă. În ianuarie 2009 (semestrul de primăvară) a debutat şi cursul opţional de limba română.
Cursul este destinat studenţilor tuturor specializărilor şi este împărţit în Română 1 şi Română 2, fiecare având câte
7,5 credite şi presupunând verificări pe parcurs (examinare orală şi dictare) şi câte un examen final scris de patru
ore. În semestrul-pilot al acestui curs studenţii norvegieni au manifestat un interes real, optând pentru studiul inedit
al acestei limbi cursanţi de la o mare varietate de specializări de licenţă, în special lingvistică, dar şi literatură
europeană, studii politice, media, infrastructură de mediu, tehnologie. Iată numele primilor studenţi care au studiat
limba română în sistemul universitar norvegian şi care au susţinut examenul final la Română 1 pe 26 februarie 2009:
Sandra Maria Akseth Winther, Charlotte Andersen Dammen, Fredrik Wilhelm Borelly, Maike Gaertner, Jonas
Hinrichsen Gjervold, Monika Grammeltvedt, Ingrid Hegvik, Karoline HovstadGuri Kaarbø Vårheim, Andreas T
Slørdahl, Jon Harald Søby, Elias Aamot. Pentru limba română 2 s-a păstrat preponderenţa studenţilor proveniţi de la
studiile de lingvistică, dar şi de la literatură europeană şi media. Iată numele studenţilor norvegieni care au optat să
aprofundeze studiul limbii române şi au susţinut examenul aferent pe data de 7 mai 2009: Sandra Maria Akseth
Winther, Fredrik Wilhelm Borelly, Jonas Hinrichsen Gjervold, Monika Grammeltvedt, Ingrid Hegvik, Jon Harald
Søby.
Menţionăm că studenta Sandra Maria Akseth Winther a depus documentaţia pentru a beneficia de accesul la
procesul educaţional din România în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, cu începere din toamna
anului 2009 prin LLP programme: Higher Education (Erasmus) area subject Languages and Philological Sciences,
în baza acordului prealabil semnat între Institutt for moderne fremmedspråk al NTNU şi Facultatea de Litere a
universităţii româneşti menţionate.

