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LAUDATIO 

 

Domnului Profesor Michael METZELTIN, 

Directorul Institutului de Romanistică al Universităţii din Viena, cu ocazia 

acordării titlului de Profesor de Onoare al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”  
 

 

 

Domnul profesor universitar Michael Metzeltin este o personalitate de prim rang în 

domeniul filologiei romanice, bucurându-se de o largă şi unanimă apreciere în plan universal. 

Membru al Academiei de Ştiinţe a Austriei, membru de onoare al Academiei Române, doctor 

honoris causa la numeroase universităţi din întreaga lume, domnul profesor Metzeltin este 

autorul unei opere ştiinţifice întinse şi diverse, între care se remarcă vasta lucrare cu caracter 

enciclopedic, în mai multe volume, Lexicon der romanischen Linguistik. 

Vorbind foarte bine, alături de toate celelalte limbi romanice, şi limba română, domnul 

profesor Michael Metzeltin este, prin întreaga sa activitate, un asiduu şi eficient propagator al 

studiului limbii şi culturii române, conducând, în calitate de director, Institutul de 

Romanistică al Universităţii din Viena, poate cel mai important centru de romanistică din 

Europa. Datorită eforturilor domnului profesor Michael Metzeltin, în cadrul acestui institut, 

limba şi cultura română este predată, studiată şi cercetată în calitate de disciplină principală, 

de la nivel de licenţă şi până la nivel doctoral (două posturi de profesor şi trei posturi de 

lector). 

Cu România şi cu Universitatea noastră, domnul profesor Metzeltin se află într-o 

relaţie privilegiată, fiind invitat frecvent la activităţi didactice şi ştiinţifice organizate în 

Universitatea noastră. Mai recent, în anul academic 2008-2009, domnul profesor Michael 

Metzeltin a fost profesor-invitat al Şcolii noastre Doctorale, susţinând în limba română un 

ciclu complet de conferinţe pe probleme de lingvistică romanică. Domnul profesor Metzeltin 

a acceptat, de asemenea, să susţină şi în anul universitar în curs un nou ciclu de conferinţe, cu 

o tematică de larg interes ştiinţific. 

Apreciem, stimate domnule Rector, că acordând titlul de Profesor de Onoare unei 

personalităţi de talia domnului profesor doctor Michael Metzeltin, Universitatea noastră se 

onorează pe sine şi propriile tradiţii academice. 
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Comisia de acordare a titlului de Profesor de Onoare 
 

 

Preşedinte,  

 

Profesor univ. dr. Vasile IŞAN, 

Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

 

 

Membri: 

 

Profesor univ. dr. Ştefan AVĂDANEI,  

Decan al Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; 

 

Academician  Marius SALA,  

Vicepreşedinte al Academiei Române, Director al Institutului de Lingvistică „Iordan-Rosetti” 

al Academiei Române; 

 

Academician Eugen SIMION,  

Preşedinte al Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române, Director al Institutului de 

Istorie şi Teorie literară „G. Călinescu” al Academiei Române; 

 

Profesor univ. dr. Andrei HOIŞIE,  

Şef al Catedrei de Germanistică, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; 

 

Profesor univ. dr. Eugen MUNTEANU,  

Catedra de Limbă Română şi Lingvistică generală, Facultatea de Litere, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Director al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al 

Academiei Române. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iaşi, 17 decembrie 2009 
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