
Specializarea de limba şi literatură norvegiană, nivel licență 
 
Informații generale 
Specializarea de limba şi literatură norvegiană a fost întemeiată în 1991 la Facultatea de Litere a 
Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca. În prezent, specializarea de limba şi literatura 
norvegiană, nivel licență, este este singura acreditată din țară. Numărul studenţilor care 
frecventează cursurile de norvegiană a crescut de la 12 în 1991, când a fost înfiinţată 
specializarea, până la peste 355 în anul universitar 2019-2020. Limba și literatura norvegiană 
poate fi studiată fie ca specializare principală, fie ca specializare secundară și nu sunt cerute 
cunoștințe de limbă norvegiană la înscrierea la programul de nivel licență.   
Planul de învăţământ nivel licență  
Studenții înscriși la limba și literatura norvegiană ca materie principală sau secundară urmează 
cursuri de limba norvegiană - fonetică, morfologie, sintaxă, lexicologie, variație lingvistică -, 
literatură norvegiană - epoci literare, genuri literare, motive literare, nuvele norvegiene, dramă 
etc. -, cultura scandinavă. Un curs opțional de un semestru de limba suedeză este oferit 
studenților specializați în norvegiană.  
Burse de studii în străinătate  
Studenții au posibilitatea de a participa la cursuri de vară la Universitatea din Oslo, Universitatea 
din Bergen și Universitatea din Agder, precum și cursuri regulate la universitățile menționate mai 
sus.  
Specializarea limba și literatura norvegiană oferă burse semestriale finanțate prin fonduri 
Erasmus sau fonduri norvegiene (SEE) la  universitățile din Oslo, Bergen, Trondheim, Agder, 
Tromsø, University of South East Norway, din Norvegia, dar si la Universitatea din Viena, 
Austria (Erasmus). Pentru cei care își continuă studiile pot beneficia de burse de cercatare la 
nivel master și doctorat finanțate de Diku. 
Examenul de licenţă 
Studenţii pot să-şi aleagă să scrie lucrarea de licenţă în specializarea limba şi literatura 
norvegiană atât ca studenți la specializarea principală cât și la specializarea secundară. 
Practica profesională 
Studenții pot efectua practica profesională în cadrul Bibliotecii de studii nordice sau în cadrul unor 
companii multinaționale care sunt interesate să colaboreze cu vorbitori de limbi scandinave. 
Cei interesaţi de studierea limbilor scandinave pot opta și pentru: 
Limba norvegiană și suedeză ca limbă facultativă timp de patru semestre, cu două ore săptămânale. 
Competenţe  
Specializarea limba și literatura norvegiană oferă competenţe  în domeniul învățământului, 
cercetării, traducerilor şi serviciilor culturale, cu oferte atractive și în cadrul companiilor 
multinaționale din țară.  
Biblioteca de Studii Nordice 
Biblioteca de Studii Nordice care a fost deschisă în 1997 cu ajutorul ambasadelor nordice din 
București este conectată la Departamentul de limbi și literaturi scandinave și la lectoratul 
finlandez al Facultății. Biblioteca are peste 5000 de titluri în norvegiană, suedeză, daneză și 
finlandeză. 
Activităţi extraşcolare 
Departamentul organizează pentru studenți: seri de film norvegian şi scandinav, cerc de poezie 
norvegiană, un cerc de limbă norvegiană veche, sesiuni științifice anuale, evenimente culturale 



cu profesori și scriitori invitați din Norvegia, workshop-uri organizate cu companiile partenere 
din Cluj.  Pentru pasionaţii de muzică recomandăm  corul Glomma. 
Relații internaționale 
 
Susținere internațională 
Începând din 1991 programul dezvoltat în România la UBB în cadrul Departamentului de Limbi 
și Literaturi Scandinave a primit sprijinul Ministerului Norvegian al Afacerilor Externe - Oficiul 
Predării Norvegiene la Universități Străine, SIU/Diku, Norwegian Literature Abroad (NORLA), 
Ambasada Regală a Norvegiei, Ambasada Regală a Suediei și Ambasada Regală a Danemarcei 
la București, Institutul Suedez, Biblioteca Regală Suedeză din Stockholm, universitățile 
norvegiene din Oslo, Bergen, Trondheim, Agder și Universitatea Lund din Suedia precum și al 
mai multor întreprinderi norvegiene active în România. 
 


