DENUMIREA DISCIPLINEI: LIMBA GERMANA (Specializarile: HORTICULTURA,
PEISAGISTICA, INGINERIA MEDIULUI, BIOTEHNOLOGII GRICOLE, Anul I,
Semestrul I)
Nr. credite transferabile: 2
Statutul disciplinei: optional
Titular disciplină:
Lect. Dr. Elena VELESCU
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a limbii germane de specialitate ca
instrument de comunicare, informare şi documentare profesionalã. De asemenea, se vor dezvolta
abilităţile de înţelegere şi producere a mesajelor specifice limbajului agronomic, se vor actualiza
cunoştinţele de ordin lingvistic şi cultural, cu adaptare la contexte specifice si se vor achiziţiona
lexic aparţinand discursului de specialitate în vederea exploatării ulterioare în activitatea
profesională si ştiinţifică.
La seminarii se urmăreşte perfecţionarea deprinderilor de comunicare orală si scrisă vizand
activitatea profesională si cea stiinţifică, consolidarea capacităţilor studenţilor de analiză si
sinteză a informaţiei conţinute intr-un discurs de nivel mediu și dezvoltarea celor mai importante
competenţe lingvistice: inţelegerea textului, redactare (eseuri, comentarii, scrisori etc),
comunicare verbală, inţelegere orală.
Conținutul disciplinei
CURS (Capitole / subcapitole)
Guten Tag!
Sprachen öffnen Türen
Buchstaben und Zahlen
Menschen und Dinge
Früher und heute
Familiengeschichten
Lucrări practice
Sich begrüßen; sich und andere vorstellen
Zahlen von 1 bis 1 Milliarde; Telefonnumern verstehen und sprechen
Über die Familie sprechen
Uhrzeiten verstehen und sagen
Etwas im Restaurant bestellen

Essen
Bibliografie
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Hueber Verlag.
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Evaluare finală
Forme de evaluare
Curs
Lucrari practice

Examen

Procent din nota
finală
40

prezența curs

20

Test

40

Modalităţi de evaluare

Persoana de contact
Lect. dr. Elena VELESCU
Departament Agroeconomie
Facultatea de Agricultură - USAMV Iași,
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
E-mail: elena.velescu@uaiasi.rof

DENUMIREA DISCIPLINEI: LIMBA GERMANA (Specializarile: HORTICULTURA,
PEISAGISTICA, INGINERIA MEDIULUI, BIOTEHNOLOGII GRICOLE, Anul I,
Semestrul II)
Nr. credite transferabile: 2
Statutul disciplinei: optional
Titular disciplină:
Lect. Dr. Elena VELESCU
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații):
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a limbii germane de specialitate ca
instrument de comunicare, informare şi documentare profesionalã. De asemenea, se vor dezvolta
abilităţile de înţelegere şi producere a mesajelor specifice limbajului agronomic, se vor actualiza
cunoştinţele de ordin lingvistic şi cultural, cu adaptare la contexte specifice si se vor achiziţiona
lexic aparţinand discursului de specialitate în vederea exploatării ulterioare în activitatea
profesională si ştiinţifică.
La seminarii se urmăreşte perfecţionarea deprinderilor de comunicare orală si scrisă vizand
activitatea profesională si cea stiinţifică, consolidarea capacităţilor studenţilor de analiză si
sinteză a informaţiei conţinute intr-un discurs de nivel mediu și dezvoltarea celor mai importante
competenţe lingvistice: inţelegerea textului, redactare (eseuri, comentarii, scrisori etc),
comunicare verbală, inţelegere orală.
Conținutul disciplinei
CURS (Capitole / subcapitole)
Studentenleben. Uni und Termine
Im Supermarkt
Endlich Wochenende!
Wirtschaft trifft Kultur
Hier kann man gut leben und arbeiten
Restaurant oder Picknick?

Lucrări practice

Tageszeiten und Uhrzeiten verstehen und sagen
Sich verabreden; Termine an der Universität; Alltag an der Uni
über private Verabredungen sprechen;
Bezeichnung für Lebensmittel und Verpackungsarten verstehen und notieren
Monate, Datum, Jahreszeiten verstehen und nennen
Modalverben im Präsens: können, müssen, dürfen, wollen, möcht- und der Konnektor "denn”

Bibliografie

Niebisch D. and al., 2020. Schritte International neu, A1.1, Kursbuch und Arbeitsbuch, München,
Hueber Verlag.
Helbig, G., Buscha, J., 2000. Gramatica limbii germane. Deutsche Grammatik,Trad. O. Nicolae,
Bucureşti.
Octavian N., Neumann H., Lihaciu I., 2009. Dicționar german-român / român – german, Iași,
Polirom.





Evaluare finală
Forme de evaluare
Curs
Lucrari practice

Examen

Procent din nota
finală
40

prezența curs

20

Test

40

Modalităţi de evaluare

Persoana de contact
Lect. dr. Elena VELESCU
Departament Agroeconomie
Facultatea de Agricultură - USAMV Iași,
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
E-mail: elena.velescu@uaiasi.rof
Procent din nota finală
Procent din nota finală

