
Departamentul de Limbi şi literaturi asiatice 

Limba şi literaturea chineză 

 

Secţia de Limbă şi literatură chineză, din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii 

Babeş-Bolyai,  vine în sprijinul celor care doresc studierea limbii, literaturii şi culturii chineze 

într-un cadru specializat. Prin programele sale, aceasta formează studenţi la nivel de licenţă, atât 

în regim bugetat cât şi în regim cu taxă, admiterea făcându-se pe baza unui examen organizat în 

conformitate cu deciziile luate de Senatul Universităţii.  

           În contextul dinamicii economico-sociale şi al rolului tot mai crescut pe care China îl 

joacă pe plan internaţional,  eforturile Secţiei de Limbă şi literatură chineză se orientează către o 

gamă cât mai largă de limbaje specializate, care să deschidă absolvenţilor oportunităţi multiple la 

încheierea celor trei ani de studiu. De asemenea, pe fondul numărului tot mai ridicat de cereri a 

celor care doresc să înveţe limba chineză, se acordă o atenţie deosebită formării şi specializării 

cadrelor didactice la nivel universitar şi preuniversitar.  

           Datorită colaborărilor pe care Departamentul de Limbi şi literaturi asiatice le are cu 

Institutul Confucius din Cluj-Napoca, studenţii pot deprinde sau aprofunda noţiuni de limbă şi de 

cultură, oferindu-li-se anual de către partea chineză, prin programul de burse, şansa de a studia la 

diferite universităţi din China. 

  Principala misiune a secţiei este aceea de a dezvolta atât competenţe lingvistice, care să 

conducă la folosirea fluentă a limbii chineze de către studenţi, cât şi la dezvoltarea unei baze 

culturale, pentru a-i ajuta pe viitor în aprofundarea studiilor sinologice sau a celor care au 

legătură cu civilizaţia şi cultura chineză.  

Manifestările culturale se desfăşoară în colaborare cu Institutul Confucius sau sunt 

organizate exclusiv de Facultatea de Litere. Tematica acestora este una diversă cuprinzând 

domenii precum: caligrafia, bucătăria chinezească, taijiquan, expoziţii de carte, conferinţe etc.  

Studenţii secţiei de Limba şi literatura chineză pot susţine în Cluj-Napoca examenul 

internaţional de limbă chineză (HSK), examen organizat de Ambasada Republicii Populare 

Chineze în România şi de Institutul Confucius din Cluj-Napoca. De asemenea, prin intermediul  

Institutului Confucius, studenţii pot beneficia în fiecare an de tabere de vară în China pentru 

familiarizarea cu cultura şi civilizaţia locală. 

 


