
 

 

Biblioteca 

SecŃia de Japoneză are un fond de carte 
propriu de peste 3000 de titluri (în japoneză, 
engleză, română etc.), constituit în bună 
măsură prin donaŃii din partea Japan 

Foundation, Nippon Foundation şi a Ambasadei 

Japoniei. În bibliotecă se găsesc şi numeroase 
materiale audio-video (CD-uri, DVD-uri etc.). 

Alte informaŃii 

Din 2009, SecŃia de Japoneză a fost 
selectată de către Japan Foundation ca 
membru central al Sakura Network, reŃea care 
cuprinde cele mai prestigioase instituŃii în care 
se predă limba japoneză din întreaga lume. 

În anul academic 2008-2009, SecŃia a 
cîştigat premiul III (25.000 RON) la Concursul 
programelor de licenŃă desfăşurat în cadrul 
UniversităŃii din Bucureşti. 

Cursurile se desfăşoară în două săli 
(Sala 24 şi Laboratorul 1), aflate la etajul 2 în 
clădirea din strada Pitar Moş, săli amenajate şi 
dotate prin donaŃii obŃinute de la Guvernul 
Japoniei, Japan Foundation, Nippon Foundation şi 
alte instituŃii. Laboratorul 1 este amenajat ca 
laborator multimedia funcŃional, cu 20 de 
calculatoare pentru studenŃi, proiector, ecran, 
sistem audio, conexiune la internet etc. Sala 24 
(dotată cu DVD player, TV şi video) 
funcŃionează şi ca sală de bibliotecă. 

Masterat 

Începînd cu anul universitar 2005 – 
2006, Catedra de Limbi Orientale din 
Universitatea Bucureşti organizează, cu 
sprijinul Tokyo Foundation şi Japan Foundation, 
programul de Masterat de Studii Est-Asiatice, 
în cadrul căruia absolvenŃii secŃiei de Japoneză 
pot aprofunda studiile în domeniu.  

Carieră 

În ultimii ani, un număr tot mai mare 
de absolvenŃi au fost angajaŃi de Ambasada 
Japoniei la Bucureşti, Ambasada României la 
Tōkyō, Ministerul de Externe, companii 
japoneze precum Yazaki, Mitsubishi, Kōyō 
Seiko, Makita, Dacia-Renault-Nissan, YKK, 
JETRO, dar şi de Şcoala japoneză din 
Bucureşti, Colegiul „Ion Creangă”, 
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, 
Universitatea „Spiru Haret”, Universitatea 
Hyperion sau companii de turism precum 
Visit Romania, Exact Tours, Atlantic. De 
asemenea, a crescut numărul absolvenŃilor 
care merg să facă studii de masterat în Japonia, 
Europa sau America.  

Contact: 

• sectiajaponeza@gmail.com 

• http://limbajaponeza.wordpress.com/ 
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Cadrele didactice 

• Profesor dr. Andrei AVRAM – limbă 
contemporană, tipologie lingvistică 

• ConferenŃiar dr. Anca FOCŞENEANU 
(coordonatorul secŃiei) – practica limbii, 
lingvistică, civilizaŃie, structura limbii 

• Lector dr. Alexandra GHEORGHE – 
civilizaŃie, literatură, practica limbii 

• Lector dr. Ruxandra RAIANU – practica 
limbii, lingvistică, structura limbii 

• Lector drd. Roman PAŞCA – practica 
limbii, literatură, cultură populară 

• Lector Akira YAMAGUCHI (specialist 
Japan Foundation) – practica limbii, 
conversaŃie, metodică 

• Asistent drd. Flavius FLOREA – practica 
limbii, literatură 

• Asistent Eri UTSUNOMIYA (specialist 
Japan Foundation) – practica limbii, 
conversaŃie 

 
→ în plus, periodic, au loc prelegeri, 
conferinŃe sau workshop-uri susŃinute de 
invitaŃi din România sau din străinătate 
(profesori invitaŃi din Europa prin programul 
Erasmus sau profesori din Japonia) 

→ de asemenea, SecŃia de Japoneză se bucură 
de colaborarea unor voluntari japonezi pentru 
activităŃi extra-curriculare 

→ începînd cu anul 2010, pe baza acordurilor 
de colaborare semnate cu universităŃile 
partenere din Japonia, SecŃia primeşte şi vizita 
unor studenŃi / masteranzi care efectuează 
stagii de practică pedagogică şi participă la 
diverse activităŃi împreună cu studenŃii 
români 

Cursuri: 

• Practica limbii (anii I-III, 8h/săpt.) 

• Structura limbii (anii I-III, 2 h/săpt.) 

• CivilizaŃie japoneză (anul I, 2 h/săpt.) 

• Literatură japoneză (anii II-III, 2 h/săpt.) 

• Lingvistică (an I, sem. 1, 2 h/săpt.) 

• Teorie literară (an I, sem. 2, 2 h/săpt.) 

• Lit. comparată (an II, sem. 1, 2 h/săpt.) 

• Antropologie (an II, sem. 2, 2 h/săpt.) 

• Cursuri opŃionale (an III, 4 h/săpt.) 

 

ActivităŃi extracurriculare 

• ceremonia ceaiului (sadō) 

• caligrafie (shodō) 

• Cineclub (vizionări de filme japoneze) 

• Festival de cultură japoneză 

• ateliere de go  

• Nihongo Nōryoku Shiken  

• Concurs de discursuri în japoneză 

• sesiune ştiinŃifică pentru studenŃi 

etc. 

 

Burse 

• Burse RU (recomandare prin Universitate):  

 - burse în Japonia (de cîte 1 an) la una 
 dintre universităŃile înfrăŃite (Nara, 
 Ōsaka, Ochanomizu etc.); 

- 1 bursă în Japonia (de 1 an) acordată 
 de Nakajima Peace Foundation; 

• Burse PF (parŃial finanŃate) 

- cîte 1 bursă de 1 an la universităŃile 
partenere din Japonia (Gakushūin, 
Meiji, Nara, Akita etc.); 

• Burse RA (recomandare prin Ambasadă):  

- burse în Japonia (de cîte 1 an), la 
 recomandarea Ambasadei Japoniei, în 
 urma susŃinerii examenului Monbushō; 

• Burse Erasmus 

- burse ERASMUS în Europa (de cîte un 
semestru) la: INALCO Paris (FranŃa), 
Universitatea din Ghent (Belgia) sau 
Universitatea Trier (Germania); 

• Burse NF-JLEP 

- burse de studiu în România (în bani –  
cîte 500 de dolari) acordate de Tokyo 
Foundation prin programul NF-JLEP; 

- 1 bursă de cercetare în Japonia (de 6 
luni) pentru masteranzi, acordată de 
Tokyo Foundation prin programul NF-
JLEP. 

 


