
  

 

FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică – Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală – Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament (ind. fără pian și orgă) 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Aida Beatrice MARC 

2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  0,5 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs 7 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp*  27 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Examinări 9 

Tutorat  0 

Alte activități ... 9 

3.7. Total ore studiu individual  13 

3.8. Total ore pe semestru 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Absolvirea unui liceu (colegiu) – cu bacalaureat – (preferabil liceu de 

muzică)  

4.2. de competențe  Cunoștințe muzicale și abilități specific instrumentale, prevăzute în 

Metodologia Admiterii în ciclul de licență 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 



  

Competențe profesionale C3 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative 

din repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, 

utilizând capacitățile  tehnico-interpretative 

instrumentale necesare și integrând cunoștințele și 

abilitățile specific muzicale dobândite 

C4 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative a 

repertoriului cameral/simfonic ce include instrumentul 

studiat, utilizând atât capacitățile auditive și tehnico-

interpretative instrumentale necesare integrării într-un 

ansamblu (formații camerale, ansambluri orchestrale), 

cât și cunoștințele și abilitățile specific muzicale 

dobândite 

C5 Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de 

la alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului 

până la susținerea publică a creației interpretative 

instrumentale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/unei unități de 

învățare, inclusiv a conținuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale clasele I-VIII 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare 

profesională în scopul inserției și adaptabilității la 

cerințele pieței muncii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea aprofundată a tuturor problemelor legate de 

expresia muzicală și de coordonarea: instrumentistul solist 

– pian  

7.2. Obiectivele specifice  Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și 

de interpretare în relație și coordonare: instrumentul solist 

– pian 

Sistematizarea elementelor de structură a limbajului 

muzical cu specific de solist-acompaniament în lucrările 

repertoriului baroc, clasic, romantic, modern și 

contemporan 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

-Elemente ale stilului instrumental în 

relație cu pianul 

-Stilul instrumental legat de 

elementele de expresivitate muzicală 

-Stilul baroc: - elemente 

caracteristice privind limbajul muzical 

al compozitorilor din epoca preclasică 

La cursul practic – individual, în 

funcție de nivelul studentului, 

profesorul oferă explicații, 

exemplificări și audiții comparate 

(folosindu-se de mijloacele 

moderne audio-video, de internet și 

de aparatura electronică) 

Metodele de predare se 

diversifică în funcție de 

nivelul de pregătire și 

cunoștințele asimilate de 

fiecare student 



  

-Elemente tehnice specifice pentru 

redarea stilului baroc (sonoritatea 

specifică, frazarea și articulația 

specifică) în relația instrument solistic 

– pian 

-Elemente caracteristice privind 

limbajul muzical folosit de J. S. Bach 

Idem Idem 

-Elemente specifice în ceea ce 

privește redarea expresivă și 

interpretarea lucrărilor aparținând 

compozitorilor diferitelor epoci 

Idem Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Sandu-Dediu, Valentina, Alegeri, atitudini, afecte: despre stil și retorică în muzică, Ed. didactică și 

pedagogică, București, 2010 

Timaru, Valentin, Compendiu de forme și analize muzicale, Universitatea Transilvania, Brașov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana, Contribuții la problematica interpretării muzicale. Prefață și antologie documentară 

Ninuca Oșanu-Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007   

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Sistematizarea principalelor deprinderi  

tehnice – instrumentale în relația cu 

pianul 

La lucrările practice – individuale, 

cadrul didactic oferă explicații și 

recomandă exerciții tehnice 

Procedee diversificate, 

conform gradului de 

performanță manifestat de 

fiecare student 

Exerciții folosite pentru corectarea 

eventualelor greșeli în tehnica 

instrument solistic – pian  

La lucrările practice – individuale, 

cadrul didactic oferă explicații și 

exemplificări 

Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării ansamblului instrument 

solistic – pian  

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale camerale 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanhope Press, Boston, 1913 

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U. C. din România, București, 1960 

Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul-Gheorghe Vechi, București, 1997 

 

 

 



  

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de 

evaluare 

9.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

9.4. Curs Corectitudine și expresivitate în 

interpretarea uneia sau a mai multor 

lucrări 

Recital 20% 

 Însușirea integrală, corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 10% 

 Însușirea corectă și expresivă a unei părți 

din repertoriul stabilit pentru un semestru 

Verificare de parcurs 20% 

9.6. Standard minim de performanță 

 - Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică 

 - Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert instrumental 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii 

instrumentale, respectarea textului muzical, bună coordonare cu pianul și expresivitate  

 

 

 

REPERTORIU – Bibliografie selectivă: 

 

 

- Sonate pentru instrument și pian, aparținând compozitorilor preclasici: J. S. Bach, Fr. Haendel, G. 

Tartini, etc. 

- Piese instrumentale cu pian aparținând compozitorilor preclasici 

- Concerte instrumentale cu orchestră (transcripții pentru pian) aparținând compozitorilor: J. S. Bach, G. 

Tartini, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahms, P. I. Ceaikovski, H. Vieuxtemps, A. 

Dvořak, H. Wieniawski, E. Lalo, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Saint-Saëns, N. Paganini, M. Bruch, I 

Stravinski, B. Bartók, A. Haciaturian, D. Șostakovici, S. Prokofiev, A. Berg, etc. 

 

 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

   22.09.2017 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 



  

FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică – Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală – Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament (ind. fără pian și orgă) 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Aida Beatrice MARC 

2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  0,5 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs 7 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp*  27 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Examinări 9 

Tutorat  0 

Alte activități ... 9 

3.7. Total ore studiu individual  13 

3.8. Total ore pe semestru 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  Cunoștințe muzicale și abilități specific instrumentale, prevăzute în 

Metodologia Admiterii în ciclul de licență precum și cele dobândite 

în sem. I anul I 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C3 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, 

utilizând capacitățile  tehnico-interpretative instrumentale 



  

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 

muzicale dobândite 

C4 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative a 

repertoriului cameral/simfonic ce include instrumentul 

studiat, utilizând atât capacitățile auditive și tehnico-

interpretative instrumentale necesare integrării într-un 

ansamblu (formații camerale, ansambluri orchestrale), cât 

și cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite 

C5 Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului 

până la susținerea publică a creației interpretative 

instrumentale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale clasele I-VIII 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională 

în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței 

muncii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea aprofundată a tuturor problemelor legate de 

expresia muzicală și de coordonarea: instrumentistul solist – 

pian  

7.2. Obiectivele specifice  Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și 

de interpretare în relație și coordonare: instrumentul solist – 

pian 

Sistematizarea elementelor de structură a limbajului muzical 

cu specific de solist-acompaniament în lucrările repertoriului 

baroc, clasic, romantic, modern și contemporan 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

-Stilul instrumental legat de elementele de 

expresivitate muzicală 

-Stilul baroc: - elemente caracteristice privind 

limbajul muzical al compozitorilor din epoca 

preclasică 

La cursul practic – 

individual, în funcție de 

nivelul studentului, 

profesorul oferă explicații, 

exemplificări și audiții 

comparate (folosindu-se de 

mijloacele moderne audio-

video, de internet și de 

aparatura electronică) 

Metodele de predare se 

diversifică în funcție de 

nivelul de pregătire și 

cunoștințele asimilate de 

fiecare student 

-Elemente tehnice specifice pentru redarea 

stilului baroc (sonoritatea specifică, frazarea și 

articulația specifică) în relația instrument solistic 

– pian 

Idem Idem 



  

- redarea expresivă și interpretarea lucrărilor 

aparținând compozitorilor diferitelor epoci; 

probleme specifice relației instrument solistic – 

pian  

Idem Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Sandu-Dediu, Valentina, Alegeri, atitudini, afecte: despre stil și retorică în muzică, Ed. didactică și pedagogică, 

București, 2010 

Timaru, Valentin, Compendiu de forme și analize muzicale, Universitatea Transilvania, Brașov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana, Contribuții la problematica interpretării muzicale. Prefață și antologie documentară 

Ninuca Oșanu-Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007   

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Sistematizarea principalelor deprinderi  

tehnice – instrumentale în relația cu 

pianul 

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Exerciții folosite pentru corectarea 

eventualelor greșeli în tehnica 

instrument solistic – pian  

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și exemplificări 

Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării ansamblului instrument 

solistic – pian  

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale camerale 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanhope Press, Boston, 1913 

Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U. C. din România, București, 1960 

Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul-Gheorghe Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de 

evaluare 

9.3. 

Pondere 

din nota 

finală 

9.4. Curs Corectitudine și expresivitate în interpretarea 

uneia sau a mai multor lucrări 

Recital 20% 

 Însușirea integrală, corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 10% 



  

 Însușirea corectă și expresivă a unei părți din 

repertoriul stabilit pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 

9.6. Standard minim de performanță 

 - Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică 

 - Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert instrumental 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical, bună coordonare cu pianul și expresivitate  

 

 

 

REPERTORIU – Bibliografie selectivă: 

 

- Sonate pentru instrument și pian, aparținând compozitorilor preclasici: J. S. Bach, Fr. Haendel, G. 

Tartini, etc. 

- Piese instrumentale cu pian aparținând compozitorilor preclasici 

- Concerte instrumentale cu orchestră (transcripții pentru pian) aparținând compozitorilor: J. S. Bach, G. 

Tartini, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahms, P. I. Ceaikovski, H. Vieuxtemps, A. 

Dvořak, H. Wieniawski, E. Lalo, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Saint-Saëns, N. Paganini, M. Bruch, I 

Stravinski, B. Bartók, A. Haciaturian, D. Șostakovici, S. Prokofiev, A. Berg, etc. 
 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

   22.09.2017 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică – Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală – Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament (ind. fără pian și orgă) 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Aida Beatrice MARC 

2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  0,5 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs 7 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp*  27 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Examinări 9 

Tutorat  0 

Alte activități ... 9 

3.7. Total ore studiu individual  13 

3.8. Total ore pe semestru 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  Cunoștințe muzicale și abilități specific instrumentale, dobândite pe 

parcursul anului I, sem. I și II 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C3 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, 

utilizând capacitățile  tehnico-interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 



  

muzicale dobândite 

C4 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative a 

repertoriului cameral/simfonic ce include instrumentul 

studiat, utilizând atât capacitățile auditive și tehnico-

interpretative instrumentale necesare integrării într-un 

ansamblu (formații camerale, ansambluri orchestrale), cât 

și cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite 

C5 Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului 

până la susținerea publică a creației interpretative 

instrumentale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale clasele I-VIII 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională 

în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței 

muncii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea aprofundată a tuturor problemelor legate de 

expresia muzicală și de coordonarea: instrumentistul solist – 

pian  

7.2. Obiectivele specifice  Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și 

de interpretare în relație și coordonare: instrumentul solist – 

pian 

Sistematizarea elementelor de structură a limbajului muzical 

cu specific de solist-acompaniament în lucrările repertoriului 

baroc, clasic, romantic, modern și contemporan 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

-Stilul instrumental în relație cu pianul legat de 

elementele de expresivitate muzicală 

-Stilul clasic: - elemente caracteristice privind 

limbajul muzical al compozitorilor din epoca 

clasică 

La cursul practic – individual, în 

funcție de nivelul studentului, 

profesorul oferă explicații, 

exemplificări și audiții comparate 

(folosindu-se de mijloacele 

moderne audio-video, de internet 

și de aparatura electronică) 

Metodele de predare 

se diversifică în 

funcție de nivelul de 

pregătire și 

cunoștințele asimilate 

de fiecare student 

-Elemente tehnice specifice pentru redarea 

stilului clasic (sonoritatea specifică, frazarea și 

articulația specifică) în relația instrument solistic 

– pian 

Idem Idem 

-Elemente caracteristice privind limbajul muzical 

folosit de W. A. Mozart 

Idem Idem 

 



  

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Sandu-Dediu, Valentina, Alegeri, atitudini, afecte: despre stil și retorică în muzică, Ed. didactică și pedagogică, 

București, 2010 

Timaru, Valentin, Compendiu de forme și analize muzicale, Universitatea Transilvania, Brașov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana, Contribuții la problematica interpretării muzicale. Prefață și antologie documentară 

Ninuca Oșanu-Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Deprinderi tehnice – instrumentale în 

relația cu pianul 

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor 

greșeli în tehnica instrument solistic – 

pian  

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și exemplificări 

Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării ansamblului instrument 

solistic – pian  

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale camerale 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanhope Press, Boston, 1913  

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U. C. din România, București, 1960 

Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul-Gheorghe Vechi, București, 1997 

 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de 

evaluare 

9.3. Pondere 

din nota 

finală 

9.4. Curs Corectitudine și expresivitate în 

interpretarea uneia sau a mai multor 

lucrări 

Recital 20% 

 Însușirea integrală, corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 10% 

 Însușirea corectă și expresivă a unei părți 

din repertoriul stabilit pentru un semestru 

Verificare de parcurs 20% 



  

9.6. Standard minim de performanță 

 - Partea I sau a II-a și a III-a dintr-o sonată clasică 

 - Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert instrumental 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical, bună coordonare cu pianul și expresivitate  

 

 

 

REPERTORIU – Bibliografie selectivă: 

 

- Sonate pentru instrument și pian, aparținând compozitorilor clasici: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van 

Beethoven, etc. 

- Piese instrumentale cu pian aparținând compozitorilor clasici 

- Concerte instrumentale cu orchestră (transcripții pentru pian) aparținând compozitorilor: J. S. Bach, G. 

Tartini, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahms, P. I. Ceaikovski, H. Vieuxtemps, A. 

Dvořak, H. Wieniawski, E. Lalo, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Saint-Saëns, N. Paganini, M. Bruch, I 

Stravinski, B. Bartók, A. Haciaturian, D. Șostakovici, S. Prokofiev, A. Berg, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

    22.09.2017 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică – Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală – Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament (ind. fără pian și orgă) 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Aida Beatrice MARC 

2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  0,5 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs 7 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp*  27 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Examinări 9 

Tutorat  0 

Alte activități ... 9 

3.7. Total ore studiu individual  13 

3.8. Total ore pe semestru 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  Cunoștințe muzicale și abilități specific instrumentale, dobândite pe 

parcursul anului I și sem. I al anului II 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C3 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, 

utilizând capacitățile  tehnico-interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 



  

muzicale dobândite 

C4 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative a 

repertoriului cameral/simfonic ce include instrumentul 

studiat, utilizând atât capacitățile auditive și tehnico-

interpretative instrumentale necesare integrării într-un 

ansamblu (formații camerale, ansambluri orchestrale), cât 

și cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite 

C5 Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului 

până la susținerea publică a creației interpretative 

instrumentale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale clasele I-VIII 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională 

în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței 

muncii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea aprofundată a tuturor problemelor legate de 

expresia muzicală și de coordonarea: instrumentistul solist – 

pian  

7.2. Obiectivele specifice  Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și 

de interpretare în relație și coordonare: instrumentul solist – 

pian 

Sistematizarea elementelor de structură a limbajului muzical 

cu specific de solist-acompaniament în lucrările repertoriului 

baroc, clasic, romantic, modern și contemporan 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

-Elemente de expresivitate muzicală 

-Stilul clasic: - elemente caracteristice privind 

limbajul muzical al lui L. van Beethoven 

La cursul practic – 

individual, în funcție de 

nivelul studentului, 

profesorul oferă explicații, 

exemplificări și audiții 

comparate (folosindu-se de 

mijloacele moderne audio-

video, de internet și de 

aparatura electronică) 

Metodele de predare 

se diversifică în 

funcție de nivelul de 

pregătire și 

cunoștințele asimilate 

de fiecare student 

-Elemente tehnice specifice pentru redarea stilului 

beethovenian (sonoritatea specifică, frazarea și 

articulația specifică)  

-Elemente caracteristice privind limbajul muzical 

folosit de L. van Beethoven 

Idem Idem 



  

-Elemente caracteristice specifice în ceea ce privește 

redarea expresivă și interpretarea lucrărilor aparținând 

compozitorilor diferitelor epoci; probleme specifice 

relației instrument solistic – pian  

Idem Idem 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Sandu-Dediu, Valentina, Alegeri, atitudini, afecte: despre stil și retorică în muzică, Ed. didactică și pedagogică, 

București, 2010 

Timaru, Valentin, Compendiu de forme și analize muzicale, Universitatea Transilvania, Brașov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana, Contribuții la problematica interpretării muzicale. Prefață și antologie documentară 

Ninuca Oșanu-Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007  

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Deprinderi tehnice – instrumentale în 

relația cu pianul, specifice în redarea 

sonatelor, pieselor și concertelor clasice 

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor 

greșeli în tehnica instrument solistic – 

pian  

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și exemplificări 

Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării ansamblului instrument 

solistic – pian  

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale camerale 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanhope Press, Boston, 1913  

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U. C. din România, București, 1960 

Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul-Gheorghe Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de 

evaluare 

9.3. Pondere 

din nota 

finală 

9.4. Curs Corectitudine și expresivitate în interpretarea 

uneia sau a mai multor lucrări 

Recital 20% 

 Însușirea integrală, corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 10% 

 Însușirea corectă și expresivă a unei părți din 

repertoriul stabilit pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 



  

9.6. Standard minim de performanță 

 - Partea I sau a II-a și a III-a dintr-o sonată clasică 

 - Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert instrumental 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical, bună coordonare cu pianul și expresivitate  

 

 

 

REPERTORIU – Bibliografie selectivă: 

 

- Sonate pentru instrument și pian, aparținând compozitorilor clasici: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van 

Beethoven, etc. 

- Piese instrumentale cu pian aparținând compozitorilor clasici 

- Concerte instrumentale cu orchestră (transcripții pentru pian) aparținând compozitorilor: J. S. Bach, G. 

Tartini, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahms, P. I. Ceaikovski, H. Vieuxtemps, A. 

Dvořak, H. Wieniawski, E. Lalo, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Saint-Saëns, N. Paganini, M. Bruch, I 

Stravinski, B. Bartók, A. Haciaturian, D. Șostakovici, S. Prokofiev, A. Berg, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

    22.09.2017 

 

 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică – Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală – Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament (ind. fără pian și orgă) 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Aida Beatrice MARC 

2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  0,5 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs 7 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp*  27 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Examinări 9 

Tutorat  0 

Alte activități ... 9 

3.7. Total ore studiu individual  13 

3.8. Total ore pe semestru 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  Cunoștințe muzicale și abilități specific instrumentale dobândite pe 

parcursul anilor I și II 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C3 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, 

utilizând capacitățile  tehnico-interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 



  

muzicale dobândite 

C4 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative a 

repertoriului cameral/simfonic ce include instrumentul 

studiat, utilizând atât capacitățile auditive și tehnico-

interpretative instrumentale necesare integrării într-un 

ansamblu (formații camerale, ansambluri orchestrale), cât 

și cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite 

C5 Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului 

până la susținerea publică a creației interpretative 

instrumentale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale clasele I-VIII 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională 

în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței 

muncii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea aprofundată a tuturor problemelor legate de 

expresia muzicală și de coordonarea: instrumentistul solist – 

pian  

7.2. Obiectivele specifice  Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și 

de interpretare în relație și coordonare: instrumentul solist – 

pian 

Sistematizarea elementelor de structură a limbajului muzical 

cu specific de solist-acompaniament în lucrările repertoriului 

baroc, clasic, romantic, modern și contemporan 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

-Stilul instrumental în relație cu pianul legat de 

elementele de expresivitate muzicală romantică  

-Stilul romantic: - elemente caracteristice privind 

limbajul muzical al compozitorilor din epoca 

romantică 

La cursul practic – 

individual, în funcție de 

nivelul studentului, 

profesorul oferă explicații, 

exemplificări și audiții 

comparate (folosindu-se de 

mijloacele moderne audio-

video, de internet și de 

aparatura electronică) 

Metodele de predare 

se diversifică în 

funcție de nivelul de 

pregătire și 

cunoștințele asimilate 

de fiecare student 

-Elemente tehnice specifice pentru redarea stilului 

romantic (sonoritatea specifică, frazarea și articulația 

specifică)  

-Elemente caracteristice privind limbajul muzical 

folosit de Fr. Schubert și J. Brahms 

Idem Idem 



  

-Elemente specifice în ceea ce privește redarea 

expresivă și interpretarea lucrărilor aparținând 

compozitorilor diferitelor epoci 

Idem Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Sandu-Dediu, Valentina, Alegeri, atitudini, afecte: despre stil și retorică în muzică, Ed. didactică și pedagogică, 

București, 2010 

Timaru, Valentin, Compendiu de forme și analize muzicale, Universitatea Transilvania, Brașov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana, Contribuții la problematica interpretării muzicale. Prefață și antologie documentară 

Ninuca Oșanu-Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007  

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Deprinderi tehnice – instrumentale în 

relația cu pianul 

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor 

greșeli în tehnica instrument solistic – 

pian  

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și exemplificări 

Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării ansamblului instrument 

solistic – pian  

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale camerale 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanhope Press, Boston, 1913  

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U. C. din România, București, 1960 

Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul-Gheorghe Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de 

evaluare 

9.3. Pondere 

din nota 

finală 

9.4. Curs Corectitudine și expresivitate în interpretarea 

uneia sau a mai multor lucrări 

Recital 20% 

 Însușirea integrală, corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 10% 

 Însușirea corectă și expresivă a unei părți din 

repertoriul stabilit pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 



  

9.6. Standard minim de performanță 

 - Partea I sau a II-a și a III-a (sau I+II sau III+IV) dintr-o sonată romantică sau o piesă de caracter aparținând 

unui compozitor din epoca romantismului 

 - Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert instrumental 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical, bună coordonare cu pianul și expresivitate  

 

 

 

REPERTORIU – Bibliografie selectivă: 

 

- Sonate pentru instrument și pian, aparținând compozitorilor romantici: J. Brahms, Fr. Schubert, R. 

Schumann, E. Grieg, etc. 

- Piese instrumentale cu pian aparținând compozitorilor romantici 

- Concerte instrumentale cu orchestră (transcripții pentru pian) aparținând compozitorilor: J. S. Bach, G. 

Tartini, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahms, P. I. Ceaikovski, H. Vieuxtemps, A. 

Dvořak, H. Wieniawski, E. Lalo, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Saint-Saëns, N. Paganini, M. Bruch, I 

Stravinski, B. Bartók, A. Haciaturian, D. Șostakovici, S. Prokofiev, A. Berg, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

    22.09.2017 

 

 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică – Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală – Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament (ind. fără pian și orgă) 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Aida Beatrice MARC 

2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  0,5 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs 7 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp*  27 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Examinări 9 

Tutorat  0 

Alte activități ... 9 

3.7. Total ore studiu individual  13 

3.8. Total ore pe semestru 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  Cunoștințe muzicale și abilități specific instrumentale dobândite pe 

parcursul anilor I, II și sem. I al anului III 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C3 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, 

utilizând capacitățile  tehnico-interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 



  

muzicale dobândite 

C4 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative a 

repertoriului cameral/simfonic ce include instrumentul 

studiat, utilizând atât capacitățile auditive și tehnico-

interpretative instrumentale necesare integrării într-un 

ansamblu (formații camerale, ansambluri orchestrale), cât 

și cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite 

C5 Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului 

până la susținerea publică a creației interpretative 

instrumentale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale clasele I-VIII 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională 

în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței 

muncii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea aprofundată a tuturor problemelor legate de 

expresia muzicală și de coordonarea: instrumentistul solist – 

pian  

7.2. Obiectivele specifice  Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și 

de interpretare în relație și coordonare: instrumentul solist – 

pian 

Sistematizarea elementelor de structură a limbajului muzical 

cu specific de solist-acompaniament în lucrările repertoriului 

baroc, clasic, romantic, modern și contemporan 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

-Elemente de expresivitate muzicală romantică  

-Stilul romantic: - elemente caracteristice privind 

limbajul muzical în epoca romantică 

La cursul practic – 

individual, în funcție de 

nivelul studentului, 

profesorul oferă explicații, 

exemplificări și audiții 

comparate (folosindu-se de 

mijloacele moderne audio-

video, de internet și de 

aparatura electronică) 

Metodele de predare 

se diversifică în 

funcție de nivelul de 

pregătire și 

cunoștințele asimilate 

de fiecare student 

-Elemente tehnice specifice pentru redarea stilului 

romantic (sonoritatea specifică, frazarea și articulația 

specifică)  

-Elemente caracteristice privind limbajul muzical 

folosit de Fr. Schubert și J. Brahms 

Idem Idem 



  

-Elemente specifice în ceea ce privește redarea 

expresivă și interpretarea lucrărilor aparținând 

compozitorilor diferitelor epoci; probleme specifice 

relației instrument solistic – pian  

Idem Idem 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Sandu-Dediu, Valentina, Alegeri, atitudini, afecte: despre stil și retorică în muzică, Ed. didactică și pedagogică, 

București, 2010 

Timaru, Valentin, Compendiu de forme și analize muzicale, Universitatea Transilvania, Brașov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana, Contribuții la problematica interpretării muzicale. Prefață și antologie documentară 

Ninuca Oșanu-Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007  

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Deprinderi tehnice superioare – 

instrumentale în relația cu pianul, 

specifice în redarea sonatelor, pieselor și 

concertelor romantice 

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor 

greșeli în tehnica instrument solistic – 

pian  

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și exemplificări 

Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării ansamblului instrument 

solistic – pian  

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale camerale 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanhope Press, Boston, 1913  

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U. C. din România, București, 1960 

Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul-Gheorghe Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de 

evaluare 

9.3. Pondere 

din nota 

finală 

9.4. Curs Corectitudine și expresivitate în interpretarea 

uneia sau a mai multor lucrări 

Recital 20% 

 Însușirea integrală, corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 10% 

 Însușirea corectă și expresivă a unei părți din 

repertoriul stabilit pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 



  

9.6. Standard minim de performanță 

 - Partea I sau a II-a și a III-a (sau I+II sau III+IV) dintr-o sonată romantică sau o piesă de caracter aparținând 

unui compozitor din epoca romantismului 

 - Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert instrumental 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical, bună coordonare cu pianul și expresivitate  

 

 

 

REPERTORIU – Bibliografie selectivă: 

 

- Sonate pentru instrument și pian, aparținând compozitorilor romantici: J. Brahms, Fr. Schubert, R. 

Schumann, E. Grieg, etc. 

- Piese instrumentale cu pian aparținând compozitorilor romantici 

- Concerte instrumentale cu orchestră (transcripții pentru pian) aparținând compozitorilor: J. S. Bach, G. 

Tartini, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahms, P. I. Ceaikovski, H. Vieuxtemps, A. 

Dvořak, H. Wieniawski, E. Lalo, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Saint-Saëns, N. Paganini, M. Bruch, I 

Stravinski, B. Bartók, A. Haciaturian, D. Șostakovici, S. Prokofiev, A. Berg, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

    22.09.2017 

 

 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică – Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală – Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament (ind. fără pian și orgă) 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Aida Beatrice MARC 

2.4. Anul de studii IV 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  0,5 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs 7 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp*  27 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Examinări 9 

Tutorat  0 

Alte activități ... 9 

3.7. Total ore studiu individual  13 

3.8. Total ore pe semestru 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  Cunoștințe muzicale și abilități specific instrumentale dobândite pe 

parcursul anilor I, II și III 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C3 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, 

utilizând capacitățile  tehnico-interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 



  

muzicale dobândite 

C4 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative a 

repertoriului cameral/simfonic ce include instrumentul 

studiat, utilizând atât capacitățile auditive și tehnico-

interpretative instrumentale necesare integrării într-un 

ansamblu (formații camerale, ansambluri orchestrale), cât 

și cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite 

C5 Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului 

până la susținerea publică a creației interpretative 

instrumentale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale clasele I-VIII 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională 

în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței 

muncii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea aprofundată a tuturor problemelor legate de 

expresia muzicală și de coordonarea: instrumentistul solist – 

pian  

7.2. Obiectivele specifice  Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și 

de interpretare în relație și coordonare: instrumentul solist – 

pian 

Sistematizarea elementelor de structură a limbajului muzical 

cu specific de solist-acompaniament în lucrările repertoriului 

baroc, clasic, romantic, modern și contemporan 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

-Stilul instrumental în relație cu pianul legat de 

elementele de expresivitate muzicală modernă  

-Stilul modern: - elemente caracteristice privind 

limbajul muzical al compozitorilor din secolul XX 

La cursul practic – individual, în 

funcție de nivelul studentului, 

profesorul oferă explicații, 

exemplificări și audiții 

comparate (folosindu-se de 

mijloacele moderne audio-video, 

de internet și de aparatura 

electronică) 

Metodele de predare 

se diversifică în 

funcție de nivelul de 

pregătire și 

cunoștințele asimilate 

de fiecare student 

-Elemente tehnice specifice pentru redarea 

stilurilor moderne (sonoritatea, frazarea articulații)  

Idem Idem 

-Elemente specifice în ceea ce privește redarea 

expresivă și interpretarea lucrărilor aparținând 

compozitorilor diferitelor epoci 

Idem Idem 

 



  

 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Sandu-Dediu, Valentina, Alegeri, atitudini, afecte: despre stil și retorică în muzică, Ed. didactică și pedagogică, 

București, 2010 

Timaru, Valentin, Compendiu de forme și analize muzicale, Universitatea Transilvania, Brașov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana, Contribuții la problematica interpretării muzicale. Prefață și antologie documentară 

Ninuca Oșanu-Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007  

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Deprinderi tehnice – instrumentale în 

relația cu pianul 

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor 

greșeli în tehnica instrument solistic – 

pian  

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și exemplificări 

Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării ansamblului instrument 

solistic – pian  

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale camerale 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanhope Press, Boston, 1913  

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U. C. din România, București, 1960 

Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul-Gheorghe Vechi, București, 1997 

 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de 

evaluare 

9.3. Pondere 

din nota 

finală 

9.4. Curs Corectitudine și expresivitate în interpretarea 

uneia sau a mai multor lucrări 

Recital 20% 

 Însușirea integrală, corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 10% 

 Însușirea corectă și expresivă a unei părți din 

repertoriul stabilit pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 



  

9.6. Standard minim de performanță 

 - Partea I sau a II-a și a III-a (sau I+II sau III+IV) dintr-o sonată modernă sau o piesă de caracter aparținând 

unui compozitor din secolul XX 

 - Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert instrumental 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical, bună coordonare cu pianul și expresivitate  

 

 

 

REPERTORIU – Bibliografie selectivă: 

 

- Sonate pentru instrument și pian, aparținând compozitorilor moderni: C. Debussy, M. Ravel, G. Enescu, 

B. Bartók, O Respighi, I. Stravinski, R. Strauss, S. Prokofiev, etc. 

- Piese instrumentale cu pian aparținând compozitorilor moderni 

- Concerte instrumentale cu orchestră (transcripții pentru pian) aparținând compozitorilor: J. S. Bach, G. 

Tartini, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahms, P. I. Ceaikovski, H. Vieuxtemps, A. 

Dvořak, H. Wieniawski, E. Lalo, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Saint-Saëns, N. Paganini, M. Bruch, I 

Stravinski, B. Bartók, A. Haciaturian, D. Șostakovici, S. Prokofiev, A. Berg, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

    22.09.2017 

 

 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică – Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală – Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament (ind. fără pian și orgă) 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Aida Beatrice MARC 

2.4. Anul de studii IV 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  0,5 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs 7 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp*  27 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Examinări 9 

Tutorat  0 

Alte activități ... 9 

3.7. Total ore studiu individual  13 

3.8. Total ore pe semestru 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  Cunoștințe muzicale și abilități specific instrumentale dobândite pe 

parcursul anilor I, II, III și sem. I al anului IV 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C3 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, 

utilizând capacitățile  tehnico-interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 



  

muzicale dobândite 

C4 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative a 

repertoriului cameral/simfonic ce include instrumentul 

studiat, utilizând atât capacitățile auditive și tehnico-

interpretative instrumentale necesare integrării într-un 

ansamblu (formații camerale, ansambluri orchestrale), cât 

și cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite 

C5 Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului 

până la susținerea publică a creației interpretative 

instrumentale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale clasele I-VIII 

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională 

în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței 

muncii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea aprofundată a tuturor problemelor legate de 

expresia muzicală și de coordonarea: instrumentistul solist – 

pian  

7.2. Obiectivele specifice  Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și 

de interpretare în relație și coordonare: instrumentul solist – 

pian 

Sistematizarea elementelor de structură a limbajului muzical 

cu specific de solist-acompaniament în lucrările repertoriului 

baroc, clasic, romantic, modern și contemporan 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

-Elemente de expresivitate în muzica modernă  

-Stilul modern: - elemente caracteristice ale 

stilurilor moderne 

La cursul practic – individual, în 

funcție de nivelul studentului, 

profesorul oferă explicații, 

exemplificări și audiții 

comparate (folosindu-se de 

mijloacele moderne audio-video, 

de internet și de aparatura 

electronică) 

Metodele de predare 

se diversifică în 

funcție de nivelul de 

pregătire și 

cunoștințele asimilate 

de fiecare student 

-Elemente tehnice specifice pentru redarea 

stilurilor moderne (sonorități, frazare, articulații)  

Idem Idem 

-Elemente specifice în ceea ce privește redarea 

expresivă și interpretarea lucrărilor aparținând 

compozitorilor diferitelor epoci; probleme 

specifice relației instrument solistic – pian  

Idem Idem 



  

 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Sandu-Dediu, Valentina, Alegeri, atitudini, afecte: despre stil și retorică în muzică, Ed. didactică și pedagogică, 

București, 2010 

Timaru, Valentin, Compendiu de forme și analize muzicale, Universitatea Transilvania, Brașov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana, Contribuții la problematica interpretării muzicale. Prefață și antologie documentară 

Ninuca Oșanu-Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007  

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Deprinderi tehnice – instrumentale în 

relația cu pianul, specifice în redarea 

sonatelor, pieselor și concertelor 

moderne 

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor 

greșeli în tehnica instrument solistic – 

pian  

La lucrările practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferă explicații și exemplificări 

Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării ansamblului instrument 

solistic – pian  

Exerciții Idem 

Exerciții pentru optimizarea sonorității 

instrumentale camerale 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

Iana-Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2011 

Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanhope Press, Boston, 1913  

Negruțiu, Ștefana-Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timișoara, 2007 

Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U. C. din România, București, 1960 

Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul-Gheorghe Vechi, București, 1997 

 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de 

evaluare 

9.3. Pondere 

din nota 

finală 

9.4. Curs Corectitudine și expresivitate în interpretarea 

uneia sau a mai multor lucrări 

Recital 20% 

 Însușirea integrală, corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 10% 

 Însușirea corectă și expresivă a unei părți din 

repertoriul stabilit pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 



  

9.6. Standard minim de performanță 

 - Partea I sau a II-a și a III-a (sau I+II sau III+IV) dintr-o sonată modernă sau o piesă de caracter aparținând 

unui compozitor din secolul XX 

 - Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert instrumental 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical, bună coordonare cu pianul și expresivitate  

 

 

 

REPERTORIU – Bibliografie selectivă: 

 

- Sonate pentru instrument și pian, aparținând compozitorilor moderni: C. Debussy, M. Ravel, G. Enescu, 

B. Bartók, O Respighi, I. Stravinski, R. Strauss, S. Prokofiev, etc. 

- Piese instrumentale cu pian aparținând compozitorilor moderni 

- Concerte instrumentale cu orchestră (transcripții pentru pian) aparținând compozitorilor: J. S. Bach, G. 

Tartini, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. Brahms, P. I. Ceaikovski, H. Vieuxtemps, A. 

Dvořak, H. Wieniawski, E. Lalo, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Saint-Saëns, N. Paganini, M. Bruch, I 

Stravinski, B. Bartók, A. Haciaturian, D. Șostakovici, S. Prokofiev, A. Berg, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

    22.09.2017 

 

 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 


