
 2021 봄 세종문화아카데미 

Academia Culturală Coreeană Sejong 
Institutul King Sejong din București  

Universitatea Creștină DIMITRIE CANTEMIR 

    
Este o mare bucurie pentru noi să deschidem evenimentul „Academia Culturală 

Coreeană Sejong” organizat de Institutul King Sejong din Bucureşti, în semestrul de 

primăvară din 2021. Vă invităm la cursuri de cultură coreeană. 

Organizăm 7 cursuri culturale coreene: Mâncare coreeană, Istorie coreeană, Spectacole 

coreene tradiționale şi K-style, Dans K-pop, Caligrafie. Din cauza situaţiei pandemice, 

cursurile despre cultura coreeană se vor desfăşura online. Numai cursurile de Caligrafie și 

Dans K-pop se vor desfăşura offline. În circumstanţele actuale, se va limita numărul de 

cursanţi. 

 

◈ Perioada: 04 mai 2021 ~ 29 mai 2021  

(4 săptămâni, sedință de 2 ore/săptămână, 8 ore în total) 

* Cursurile se vor ţine online. La cursul de Caligrafie și Dans K-pop se pot înscrie 

doar persoane care locuiesc în Bucureşti, deoarece se vor organiza offline, fizic.  

 

◈ Înscriere: 19 aprilie ~ 26 aprilie 2021 

(Primim înscrieri doar prin cerere on-line. Link-ul cu cererea va fi activat pe 19 aprile ora 10) 

◈ Participanți:  Cetățeni români care locuiesc în România, cu vârsta minimă de 16 ani. 

◈ Taxa: Gratuit 

◈ Program 

1. Mâncare coreeană 1 (20 pers) - Youngsun Ha 

Link-ul pentru înscriere : https://forms.gle/mcn9oQT64AG2fXBr8 

▶ 07 mai ora 17-19: Caracteristicile bucătăriei coreene 

▶ 14 mai ora 17-19: Cultura gastronomică: Kimchi 



▶ 21 mai ora 17-19 : Cultura gastronomică: Sosurile 

▶ 28 mai ora 17-19 : Frumusețea mâncărurilor coreene 

 

2. Mâncare coreeană 2 - Youngsun Ha 

Link-ul pentru înscriere : https://forms.gle/vVXpZ4HYHpwG7BJU9 

▶ 07 mai ora 19-21: Mâncărurile de Sărbători 

▶ 14 mai ora 19-21: Tortul de orez și băuturile răcoritoare tradiționale 

▶ 21 mai ora 19-21: Ceaiuri și gustări tradiționale 

▶ 28 mai ora 19-21: Mâncărurile vândute de pe stradă 

 

3. Istorie Coreeană (20 pers) - Jieun Ju (Este predat în engleză) 

Link-ul pentru înscriere : https://forms.gle/uQNMpxSJxxcCMPzP9 

▶ 07 mai ora 17-19: Despre Coreea 

▶ 14 mai ora 17-19: Istoria costumului coreean 

▶ 21 mai ora 17-19: Istoria mâncărurilor coreene 

▶ 28 mai ora 17-19: Istoria caselor coreene 

 

4. K-style (20 pers) - Jieun Ju (Este predat în engleză) 

Link-ul pentru înscriere : https://forms.gle/iCGoLVZhyzJrR7jA8 

▶ 07 mai ora 19-21: Hanbok 

▶ 14 mai ora 19-21: Accesoriile hanbok-ului 

▶ 21 mai ora 19-21: Hârtia tradițională (Hanji) 

▶ 28 mai ora 19-21: Ceramica tradițională / Ondol 

 

5. Spectacole coreene tradiționale (20 pers) - Yousuk Won  

Link-ul pentru înscriere : https://forms.gle/tEjr8zodvKMSbefe7 

▶ 07 mai ora 19-21: Samulnori 

▶ 14 mai ora 19-21: Minyo (cântare populară tradițională) 

▶ 21 mai ora 19-21: Pansori 

▶ 28 mai ora 19-21: Armonia muzicii tradiționale și K-pop 

6. Caligrafie (10 pers) - Eunsun Ban 

Link-ul pentru înscriere : https://forms.gle/6SXFzthhHgXLerrD7 

▶ 11 mai ora 17-18.30: Introducere în Caligrafia Hangul 



▶ 18 mai ora 17-18.30: Consoanele din Hangeul 

▶ 25 mai ora 17-18.30: Vocalele din Hangeul 

▶ 01 iunie ora 17-18.30: Scrierea cuvintelor 

 

7. K-POP dans (8 PERS) – The Leaders 

Link-ul pentru înscriere : https://forms.gle/Zag4Ci45ymFPhJQN9 

▶ 08 mai ora 10-12: Despre K-pop dans /  Repetiții de dans K-pop 1 

▶ 15 mai ora 10-12: Repetiții de dans K-pop 2 

▶ 22 mai ora 10-12: Repetiții de dans K-pop 3 

▶ 29 mai ora 10-12: Repetiții de dans K-pop 4 

 

◈ Informaţii: 
1. Înscrierea se face după principiul „primul venit, primul servit”. 

2. O persoană se poate înscrie la un singur curs. (Istorie coreeană, Mâncare coreeană 1, 2, K-style, 

Spectacole coreene tradiționale, dans K-pop, Caligrafie). Fiecare curs are 4 şedinţe. 

3. Cursurile de istorie coreeană și K-style vor fi predate în engleză. Celelalte cusuri vor fi predate în 

română. 

4. Cursurile se vor ţine online. La cursul de Caligrafie și dans K-pop se pot înscrie doar persoane care 

locuiesc în Bucureşti, deoarece se vor ţine fizic. Dar s-ar putea să fie organizate online, în funcție 

de reglementările Covid 19. 

5. Se acordă diplomă de absolvire celor care se prezintă la curs în proporție de minim 70% în cele 4 

săptămâni (adică minim 3 ședințe dintre 4). 

6. Vom oferi ingrediente pentru cursurile de mâncare și kit-uri pentru cursurile de K-style și Istorie 

coreeană. În cazul celor ce locuiesc în afară de București, le vom trimite prin curier, cu condiția să 

achitați dumneavoastră taxa de transport. 

7. Este posibil ca perioada de înscriere să se încheie mai repede, dacă se atinge numărul maxim de înscriși. 

          

◈ Informatii: Biroul Institutul King Sejong din Bucuresti 

▷ E-mail : bucharestsejong2020@gmail.com 

▷ Tel : 0721.667.029  Helen Lee / 0723.669.957 Lidia Shin 

 (ne puteți contacta la telefon de luni-vineri în intervalul orar 10:00-16:00) 

▷ Adresa: Sala 69, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir  

(Splaiul Unirii 176, sector 4, Bucuresti ) 

▷Homepage: https://www.facebook.com/BucurSejong 
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