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DESCRIEREA CURSULUI: Obiectivul principal al cursului este acela de aprofundare a competenţelor 

comunicaţionale în limba germană şi de a oferi o perspectivă mai amplă asupra specificităţilor culturale ale 

spaţiului de limbă germană din centrul şi vestul Europei (Austria, Germania). Vor fi relevate aspecte care ţin 

de integrarea multiculturală, pentru a facilita inserţia mai facilă a studenţilor outgoing în mediile socio-

profesionale şi culturale din Austria sau Germania. Alături de acestea, se vor oferi strategii de consolidare a 

competenţelor de vorbire, scriere, citire şi ascultare în limba germană. 

CONTACT: Cosmin Dragoste, cdragoste@gmail.com 
 

Grup ţintă Niveluri 

lingvistice 

Durată 

 

Examinare Certificare 

Studenţi 

ERASMUS 

outgoing 

Nivel 

intermediar 

(B1 şi B2) 

Nivel avansat 

(C1) 

80 de ore 

 

- - 

 

Unităţi tematice 

Detalii personale  Modalităţi de prezentare a propriei persoane în contexte complexe, capabile să ofere 

informaţii detaliate, în contexte diferite, despre vorbitor 
Relaţii Familie, prieteni, meserii, modalităţi de configurare relaţională în spaţiul de limbă 

germană 

Locuinţa Tipuri de locuinţe. Tipologii de configurare a habitatului. Reguli de convieţuire  

Hrană Feluri de mâncare, diferenţe culinare, obiceiuri culinare 

Vizite Formule de adresare, cutume habitudinale în diferite ocazii 

Cumpărături  Tipuri de magazine, uzanţe în timpul shopping-ului, relaţiile cu personalul angajat în 

magazine 

Educaţie Sistemul de învăţământ austriac şi german; tipologii pedagogice şi didactice; 

diferenţe şi asemănări cu sistemul românesc 

Religie Prezentarea religiilor majore din Austria şi Germania; principalele sărbători 

religioase; tradiţii şi obiceiuri 

Timp liber Petreceri – uzanţe şi obiceiuri la petreceri; concerte; evenimente sportive; vizitarea de 

muzee şi galerii de artă 

Vacanţe Destinaţii importante pentru petrecerea vacanţelor  
 

Elemente de cultură şi de civilizaţie Elemente de gramatică 

• Istoria Austria şi a Germaniei 

• Geografia Austriei şi a Germaniei (landurile) 

• Sistemul politic austriac şi german 

• Arhitectură, stil de viaţă, existenţa cotidiană în 

Austria şi Germania 

• Filme şi muzică din Austria şi Germania, care să 

faciliteze apropierea culturală 

• Cărţi celebre germane şi austriece  

• Sport 

• Prepararea reţetelor culinare austriece şi germane 

 

 

 Diferenţe dialectale în diferitele zone din Austria şi 

Germania faţă de germana standard 

 Verbul, substantivul, adjectivul, articolul, 

pronumele, adverbul, numeralul 

 Modul conjunctiv 

 Diateza pasivă 

 Atributul dezvoltat; construcţiile infinitivale 

 Diateza pasivă a acţiunii şi a stării 

 Ordinea complementelor 

 Propoziţiile secundare 
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