LIMBA GERMANĂ (ANUL I, SEMESTRUL I)
Nr. credite transferabile 1
Statutul disciplinei
Disciplină opțională
Titular disciplină
Asist. dr. Elena VELESCU
Obiectivele disciplinei (curs și seminar)
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 și se vor
actualiza cunoştinţele de ordin lingvistic şi cultural, cu adaptare la contexte specifice în vederea
exploatării ulterioare în activitatea profesională si ştiinţifică.
La seminarii se urmăreşte înțelegerea de fraze izolate și expresii frecvent folosite în relația cu
domeniile imediate de prioritate (informații personale sau familiale, cumpărături, mediul
înconjurător apropiat, muncă). Studentul va putea comunica în situații simple și obișnuite, care nu
cer decât un schimb de informații, simplu și direct, pe subiecte familiare și obișnuite. Poate
descrie cu mijloace simple familia sa, mediul său înconjurător și evoca subiecte familiare și
obișnuite sau care corespund nevoilor imediate. În scris, cursantul poate să redacteze o scrisoare
personală foarte simplă.
Nivelul de cunoaștere a limbii germane: A1/A2
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Jemanden begrüßen, sich verabschieden, nach dem Namen fragen, sich und andere mit Namen
vorstellen
Herkunftsland erfragen und nennen, Sprachen benennen, Alphabet
Telefongespräch: nach jemandem fragen
Visitenkarten, Anmeldeformular
Nach dem Befinden fragen, Befinden ausdrücken
Familienmitglieder und Freunde vorstellen
Wohnort nennen, Zahlen: 0-20
Interview: Fragen zur Person, ein Formular ausfüllen
Angaben zu Personen machen /verstehen, sich vorstellen

Seminarii
W-Frage: Wie heißen Sie?
Aussagen: Ich heiße / Ich bin ...
Personalpronomen: ich, Sie, du
Verbkonjugation (ich, Sie, du): heißen, kommen, sprechen, sein
Präposition aus: Ich komme aus Finnland.
Test Kapitel 1 “Guten Tag. Mein Name ist...“, Possessivartikel: mein/meine
Personalpronomen: er/sie, wir, ihr, sie
Verbkonjugation : leben, haben, ...
Präposition in: Sie leben in Helsinki, Test Kapitel 2 „ Familie und Freunde”.
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor (oral).
Bibliografie
1. Bovermann, Monika [u.a], Schritte International 1, Kursbuch + Arbeitsbuch mit AudioCD zum Arbeitsbuch und interaktiven Übungen, Hueber Verlag, 2006.
2. Helbig, G., Buscha, J., Deutsche Grammatik, Leipzig 1984, Trad. O. Nicolae, Bucureşti
2000.
3. Nicolae, Octavian, Gramatica contrastiva a limbii germane. Morfologia şi Sintaxa. Vol. 2,
Iaşi, 2001.
4. Nicolae, Octavian, Neumann, Hans, Lihaciu, Ionel, Dicționar german-român / român –
german, Editura Polirom, Iași, 2009.
5. Niemann, Raymond-Fred, Deutsch-französischer Wortschatz nach Sachgruppen, Hachette,
Paris, 1997.
Evaluare finală
Forme de evaluare

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Colocviu

Evaluare orală

40%

Teste de verificare pe
parcurs

Evaluare scrisă după fiecare capitol

40%

Aprecierea activităţii în
timpul semestrului

Evaluare orală în timpul semestrului,
teme pentru acasă, activitate și prezență
la ore.

20%

Persoana de contact
Asist. dr. Elena VELESCU
Departament Agroeconomie
Facultatea de Agricultură - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
telefon: 0040 232 407327, fax: 0040 232 407328
E-mail: elena.velescu@uaiasi.ro Modal

LIMBA GERMANĂ (ANUL I, SEMESTRUL al II-lea)
Nr. credite transferabile 1
Statutul disciplinei
Disciplină opțională
Titular disciplină
Asist. dr. Elena VELESCU
Obiectivele disciplinei (curs și seminar)
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 și se vor
actualiza cunoştinţele de ordin lingvistic şi cultural, cu adaptare la contexte specifice în vederea
exploatării ulterioare în activitatea profesională si ştiinţifică.
La seminarii se urmăreşte înțelegerea de fraze izolate și expresii frecvent folosite în relația cu
domeniile imediate de prioritate (informații personale sau familiale, cumpărături, mediul
înconjurător apropiat, muncă). Studentul va putea comunica în situații simple și obișnuite, care nu
cer decât un schimb de informații, simplu și direct, pe subiecte familiare și obișnuite. Poate
descrie cu mijloace simple familia sa, mediul său înconjurător și evoca subiecte familiare și
obișnuite sau care corespund nevoilor imediate. În scris, cursantul poate să redacteze o scrisoare
personală foarte simplă.
Nivelul de cunoaștere a limbii germane: A1/A2
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Dinge und Menge benennen
Einkaufsgespräche führen
Zahlen 21-100, Preise, Gewichte und Maßeinheiten
Vorlieben ausdrücken
Nach einem Ort Ort fragen, einen Ort nennen
Eine Wohnung / ein Haus beschreiben; Gefallen/missfallen ausdrücken, Farben benennen
Zahlen ab 100; Wohnungsanzeigen
Einen Zeitungsartikel verstehen
Seminarii
Ja/ Nein-Fragen: Kennen Sie...?

Nullartikel: Haben Sie Äpfel? indefiniter Artikel: ein/eine, Negativartikel: kein/keine
Plural der Nomen: Tomaten, Eier...
Verbkonjugation: essen
Test Kapitel 3 “Essen und Trinken“, Definiter Artikel: der/das/die
Lokale Adverbien: hier/dort; prädikatives Adjektiv: Sie ist schön.
Personalpronomen: er/es/ sie; die Negation nicht: Das Bad ist nicht klein.
Verbkonjugation: gefallen
Test Kapitel 4 „ Meine Wohnung”.
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor (oral).
Bibliografie
1. Bovermann, Monika [u.a], Schritte International 1, Kursbuch + Arbeitsbuch mit AudioCD zum Arbeitsbuch und interaktiven Übungen, Hueber Verlag, 2006.
2. Helbig, G., Buscha, J., Deutsche Grammatik, Leipzig 1984, Trad. O. Nicolae, Bucureşti
2000.
3. Nicolae, Octavian, Gramatica contrastiva a limbii germane. Morfologia şi Sintaxa. Vol. 2,
Iaşi, 2001.
4. Nicolae, Octavian, Neumann, Hans, Lihaciu, Ionel, Dicționar german-român / român –
german, Editura Polirom, Iași, 2009.
5. Niemann, Raymond-Fred, Deutsch-französischer Wortschatz nach Sachgruppen, Hachette,
Paris, 1997.
Evaluare finală
Forme de evaluare

Modalităţi de evaluare

Procent din nota
finală

Colocviu

Evaluare orală

40%

Teste de verificare pe
parcurs

Evaluare scrisă după fiecare capitol

40%

Aprecierea activităţii în
timpul semestrului

Evaluare orală în timpul semestrului,
teme pentru acasă, activitate și prezență
la ore.

20%

Persoana de contact
Asist. dr. Elena VELESCU
Departament Agroeconomie
Facultatea de Agricultură - USAMV Iași
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
telefon: 0040 232 407327, fax: 0040 232 407328
E-mail: elena.velescu@uaiasi.ro Modal

