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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 Masterat 

1.6. Programul de studii / calificarea Stilistica Interpretării muzicale 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament – instrument 

2.2. Titularul activităților de curs   

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

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

DS 

 

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

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

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

Distribuția fondului de timp*  81 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 46 

Examinări 1 

Tutorat  2 

Alte activități ... 7 

3.7. Total ore studiu individual  67 

3.8. Total ore pe semestru 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Absolvirea unui facultăți – cu licență – (preferabil facultate de muzică)  

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

Metodologia Admiterii în ciclul de masterat 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și expresivă dobândită 

în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Interpretarea unei selecții reprezentative a repertoriului 

cameral/simfonic/liric ce include instrumentul studiat, 

demonstrând un înalt nivel al abilităților auditive și tehnico-

interpretative necesare integrării într-un ansamblu (formații 

camerale, ansambluri orchestrale, etc.); 

Definirea unor particularități ale repertoriului 

cameral/simfonic/liric destinat instrumentului studiat; 

Stabilirea de corelații adecvate interpretării într-un ansamblu 

(cameral, simfonic, de operă) între elemente de limbaj muzical și 

semantica acestora; 
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Utilizarea unor strategii eficiente de studiu și asimilare a 

repertoriului cameral/simfonic/liric, care să ateste un nivel 

ridicat de autonomie; 

Evaluarea critică a unor aspecte ale interpretării repertoriului 

cameral/simfonic/liric (modul de integrare în formație, 

colaborarea cu partenerii din ansamblu, capacitatea de a 

răspunde la gestul dirijoral, prezența scenică, etc.); 

Interpretarea adecvată a unei selecții semnificative de lucrări 

muzicale, ca membru într-un ansamblu/formație 

Competențe transversale  Competențe de rol vizează executarea unor sarcini profesionale 

complexe, în condiții de autonomie și de independență 

profesională: capacitatea de a deveni independent în alegerea 

unui repertoriu adecvat, în însușirea unor lucrări noi, în găsirea 

mijloacelor și procedeelor adecvate pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice, expresive, etc.; 

Competențe de dezvoltare personală și profesională vizează 

autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de 

formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale 

 

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: instrumentist solist – pian, în lucrările 

repertoriului baroc, clasic, romantic, modern și contemporan  

7.2. Obiectivele specifice  Explicare și interpretare (explicarea și interpretarea unor idei, 

proiecte, procese, precum și a conținuturilor teoretice și practice 

ale disciplinei) 

 - Lărgirea repertoriului, atât prin abordarea lucrărilor de 

acompaniament pentru instrumente, cât și prin aprofundarea 

cunoștințelor necesare pentru redarea specifică a diferitelor stiluri 

și genuri muzicale; 

 - Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și de 

interpretare în corelație și coordonare cu instrumentul solist; 

 - Formarea muzicienilor cu înaltă calificare în domeniul atât de 

important al acompaniamentului efectuat de pianist, 

acompaniament privit ca parte integrantă a genurilor muzicii 

instrumentale 

Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea și evaluarea 

activităților practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici și 

instrumente de investigare și de aplicare) 

 - Elemente de stil diferențiate în interpretare în abordarea 

lucrărilor concertistice; 

 - Aspecte ale reducțiilor de orchestră a opusurilor clasice și 

romantice – sugerarea imaginilor muzicale și a sonorităților de tip 

orchestral; 

 - Aprofundarea studiului elementelor specifice 

acompaniamentului din lucrări instrumentale ale sec. XX 

Atitudinale (promovarea unui sistem de valori culturale, morale 

și civice / valorificarea optimă și creativă a propriului potențial / 

implicarea în dezvoltarea instituțională / angajarea în relații de 

parteneriat cu alte persoane – instituții cu responsabilități 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 - Promovarea și cultivarea spiritului de colegialitate și 

responsabilitate alături de acompaniator 

 - Dăruirea în muncă și valorificarea propriului potențial investit în 

aceasta 

 - Pregătirea cu profesionalism a aparițiilor pe scena de concert 

alături de pianistul acompaniator, dezvoltarea conștiinței 

importanței pe care o are pianistul acompanitor la reușita 
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concertului 

 

 

8. Conținuturi 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Concerte pentru instrument solist și 

orchestră, cu acompaniament de pian 

Exerciții practice, discuții și 

exemplificări 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat 

de fiecare student 

Sonate și piese pentru instrument și 

pian 

Exerciții practice și exemplificări Idem 

Piese pentru instrument cu 

acompaniament de pian 

 Demonstrații, conversații, 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 

Concerte pentru instrument solist și orchestră (cu reducție pentru pian) din repertoriul universal, cum ar fi: Concertul 

pentru vioară și orchestră nr. 5 în La major de W. A. Mozart, Concertul pentru trombon și orchestră (cu reducție 

pentru pian) de H. Tomasi 

Concerte pentru instrument solist și orchestră (cu reducție pentru pian) din repertoriul românesc, cum ar fi: 

Concertul pentru vioară și orchestră de E. Cuteanu 

Sonate pentru instrument și pian din repertoriul universal și românesc, cum ar fi: Sonata pentru vioară și pian în Sol 

major de J. Brahms, Sonata pentru vioară și pian de C. Debussy, Sonata pentru trombone și pian de K. Serocki,  

Sonata pentru vioară și pian de Paul Constantinescu 

Piese pentru instrument cu acompaniament de pian, cum ar fi Romanța pentru trombon și pian de C. M. von Weber  

 

 

 

 

9. Evaluare 

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

evaluare 

9.3. Pondere din 

nota finală 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică, ritmică și de 

încadrare în ansamblul instrument solist – 

pian 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Verificare  50% 

9.6. Standard minim de performanță 

 Însușirea și prezentarea integrală a repertoriului stabilit pentru un semestru ca membru într-un ansamblu/formație, 

demonstrând integrare în sonoritatea ansamblului, colaborare și corelare cu pianul, la nivelul de corectitudine 

tehnică și redarea fidelă a partiturii din punct de vedere muzical 
 

 

 
 

                         Data completării                         Semnătura titularului de seminar  

  28.09.2016 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 
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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 Masterat 

1.6. Programul de studii / calificarea Stilistica Interpretării muzicale 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament – instrument 

2.2. Titularul activităților de curs   

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

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

DS 

 

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

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

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

Distribuția fondului de timp*  81 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 46 

Examinări 1 

Tutorat  2 

Alte activități ... 7 

3.7. Total ore studiu individual  67 

3.8. Total ore pe semestru 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

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 masterat precum și cele dobândite în sem. I 

anul I 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și expresivă dobândită 

în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Interpretarea unei selecții reprezentative a repertoriului 

cameral/simfonic/liric ce include instrumentul studiat, 

demonstrând un înalt nivel al abilităților auditive și tehnico-

interpretative necesare integrării într-un ansamblu (formații 

camerale, ansambluri orchestrale, etc.); 

Definirea unor particularități ale repertoriului 

cameral/simfonic/liric destinat instrumentului studiat; 

Stabilirea de corelații adecvate interpretării într-un ansamblu 

(cameral, simfonic, de operă) între elemente de limbaj muzical și 
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semantica acestora; 

Utilizarea unor strategii eficiente de studiu și asimilare a 

repertoriului cameral/simfonic/liric, care să ateste un nivel 

ridicat de autonomie; 

Evaluarea critică a unor aspecte ale interpretării repertoriului 

cameral/simfonic/liric (modul de integrare în formație, 

colaborarea cu partenerii din ansamblu, capacitatea de a 

răspunde la gestul dirijoral, prezența scenică, etc.); 

Interpretarea adecvată a unei selecții semnificative de lucrări 

muzicale, ca membru într-un ansamblu/formație 

Competențe transversale  Competențe de rol vizează executarea unor sarcini profesionale 

complexe, în condiții de autonomie și de independență 

profesională: capacitatea de a deveni independent în alegerea 

unui repertoriu adecvat, în însușirea unor lucrări noi, în găsirea 

mijloacelor și procedeelor adecvate pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice, expresive, etc.; 

Competențe de dezvoltare personală și profesională vizează 

autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de 

formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale 

 

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: instrumentist solist – pian, în lucrările 

repertoriului baroc, clasic, romantic, modern și contemporan  

7.2. Obiectivele specifice  Explicare și interpretare (explicarea și interpretarea unor idei, 

proiecte, procese, precum și a conținuturilor teoretice și practice 

ale disciplinei) 

 - Lărgirea repertoriului, atât prin abordarea lucrărilor de 

acompaniament pentru instrumente, cât și prin aprofundarea 

cunoștințelor necesare pentru redarea specifică a diferitelor stiluri 

și genuri muzicale; 

 - Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și de 

interpretare în corelație și coordonare cu instrumentul solist; 

 - Formarea muzicienilor cu înaltă calificare în domeniul atât de 

important al acompaniamentului efectuat de pianist, 

acompaniament privit ca parte integrantă a genurilor muzicii 

instrumentale 

Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea și evaluarea 

activităților practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici și 

instrumente de investigare și de aplicare) 

 - Elemente de stil diferențiate în interpretare în abordarea 

lucrărilor concertistice; 

 - Aspecte ale reducțiilor de orchestră a opusurilor clasice și 

romantice – sugerarea imaginilor muzicale și a sonorităților de tip 

orchestral; 

 - Aprofundarea studiului elementelor specifice 

acompaniamentului din lucrări instrumentale ale sec. XX 

Atitudinale (promovarea unui sistem de valori culturale, morale 

și civice / valorificarea optimă și creativă a propriului potențial / 

implicarea în dezvoltarea instituțională / angajarea în relații de 

parteneriat cu alte persoane – instituții cu responsabilități 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 - Promovarea și cultivarea spiritului de colegialitate și 

responsabilitate alături de acompaniator 

 - Dăruirea în muncă și valorificarea propriului potențial investit în 

aceasta 

 - Pregătirea cu profesionalism a aparițiilor pe scena de concert 

alături de pianistul acompaniator, dezvoltarea conștiinței 
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importanței pe care o are pianistul acompanitor la reușita 

concertului 

 

 

8. Conținuturi 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Concerte pentru instrument solist și 

orchestră, cu acompaniament de pian 

Exerciții practice, discuții și 

exemplificări 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat 

de fiecare student 

Sonate și piese pentru instrument și 

pian 

Exerciții practice și exemplificări Idem 

Piese pentru instrument cu 

acompaniament de pian 

 Demonstrații, conversații, 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 

Concerte pentru instrument solist și orchestră (cu reducție pentru pian) din repertoriul universal, cum ar fi: Concertul 

pentru vioară și orchestră nr. 5 în La major de W. A. Mozart, Concertul pentru trombon și orchestră (cu reducție 

pentru pian) de H. Tomasi 

Concerte pentru instrument solist și orchestră (cu reducție pentru pian) din repertoriul românesc, cum ar fi: 

Concertul pentru vioară și orchestră de E. Cuteanu 

Sonate pentru instrument și pian din repertoriul universal și românesc, cum ar fi: Sonata pentru vioară și pian în Sol 

major de J. Brahms, Sonata pentru vioară și pian de C. Debussy, Sonata pentru trombone și pian de K. Serocki,  

Sonata pentru vioară și pian de Paul Constantinescu 

Piese pentru instrument cu acompaniament de pian, cum ar fi Romanța pentru trombon și pian de C. M. von Weber  

 

 

 

 

9. Evaluare 

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

evaluare 

9.3. Pondere din 

nota finală 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică, ritmică și de 

încadrare în ansamblul instrument solist – 

pian 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Verificare  50% 

9.6. Standard minim de performanță 

 Însușirea și prezentarea integrală a repertoriului stabilit pentru un semestru ca membru într-un ansamblu/formație, 

demonstrând integrare în sonoritatea ansamblului, colaborare și corelare cu pianul, la nivelul de corectitudine 

tehnică și redarea fidelă a partiturii din punct de vedere muzical 
 

 

 
 

                         Data completării                         Semnătura titularului de seminar  

  28.09.2016 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 
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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 Masterat 

1.6. Programul de studii / calificarea Stilistica Interpretării muzicale 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament – instrument 

2.2. Titularul activităților de curs   

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

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

DS 

 

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

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

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

Distribuția fondului de timp*  81 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 46 

Examinări 1 

Tutorat  2 

Alte activități ... 7 

3.7. Total ore studiu individual  67 

3.8. Total ore pe semestru 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

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) 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și expresivă dobândită 

în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Interpretarea unei selecții reprezentative a repertoriului 

cameral/simfonic/liric ce include instrumentul studiat, 

demonstrând un înalt nivel al abilităților auditive și tehnico-

interpretative necesare integrării într-un ansamblu (formații 

camerale, ansambluri orchestrale, etc.); 

Definirea unor particularități ale repertoriului 

cameral/simfonic/liric destinat instrumentului studiat; 

Stabilirea de corelații adecvate interpretării într-un ansamblu 

(cameral, simfonic, de operă) între elemente de limbaj muzical și 

semantica acestora; 
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Utilizarea unor strategii eficiente de studiu și asimilare a 

repertoriului cameral/simfonic/liric, care să ateste un nivel 

ridicat de autonomie; 

Evaluarea critică a unor aspecte ale interpretării repertoriului 

cameral/simfonic/liric (modul de integrare în formație, 

colaborarea cu partenerii din ansamblu, capacitatea de a 

răspunde la gestul dirijoral, prezența scenică, etc.); 

Interpretarea adecvată a unei selecții semnificative de lucrări 

muzicale, ca membru într-un ansamblu/formație 

Competențe transversale  Competențe de rol vizează executarea unor sarcini profesionale 

complexe, în condiții de autonomie și de independență 

profesională: capacitatea de a deveni independent în alegerea 

unui repertoriu adecvat, în însușirea unor lucrări noi, în găsirea 

mijloacelor și procedeelor adecvate pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice, expresive, etc.; 

Competențe de dezvoltare personală și profesională vizează 

autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de 

formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale 

 

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: instrumentist solist – pian, în lucrările 

repertoriului baroc, clasic, romantic, modern și contemporan  

7.2. Obiectivele specifice  Explicare și interpretare (explicarea și interpretarea unor idei, 

proiecte, procese, precum și a conținuturilor teoretice și practice 

ale disciplinei) 

 - Lărgirea repertoriului, atât prin abordarea lucrărilor de 

acompaniament pentru instrumente, cât și prin aprofundarea 

cunoștințelor necesare pentru redarea specifică a diferitelor stiluri 

și genuri muzicale; 

 - Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și de 

interpretare în corelație și coordonare cu instrumentul solist; 

 - Formarea muzicienilor cu înaltă calificare în domeniul atât de 

important al acompaniamentului efectuat de pianist, 

acompaniament privit ca parte integrantă a genurilor muzicii 

instrumentale 

Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea și evaluarea 

activităților practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici și 

instrumente de investigare și de aplicare) 

 - Elemente de stil diferențiate în interpretare în abordarea 

lucrărilor concertistice; 

 - Aspecte ale reducțiilor de orchestră a opusurilor clasice și 

romantice – sugerarea imaginilor muzicale și a sonorităților de tip 

orchestral; 

 - Aprofundarea studiului elementelor specifice 

acompaniamentului din lucrări instrumentale ale sec. XX 

Atitudinale (promovarea unui sistem de valori culturale, morale 

și civice / valorificarea optimă și creativă a propriului potențial / 

implicarea în dezvoltarea instituțională / angajarea în relații de 

parteneriat cu alte persoane – instituții cu responsabilități 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 - Promovarea și cultivarea spiritului de colegialitate și 

responsabilitate alături de acompaniator 

 - Dăruirea în muncă și valorificarea propriului potențial investit în 

aceasta 

 - Pregătirea cu profesionalism a aparițiilor pe scena de concert 

alături de pianistul acompaniator, dezvoltarea conștiinței 

importanței pe care o are pianistul acompanitor la reușita 
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concertului 

 

 

8. Conținuturi 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Concerte pentru instrument solist și 

orchestră, cu acompaniament de pian 

Exerciții practice, discuții și 

exemplificări 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat 

de fiecare student 

Sonate și piese pentru instrument și 

pian 

Exerciții practice și exemplificări Idem 

Piese pentru instrument cu 

acompaniament de pian 

 Demonstrații, conversații, 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 

Concerte pentru instrument solist și orchestră (cu reducție pentru pian) din repertoriul universal, cum ar fi: Concertul 

pentru vioară și orchestră nr. 5 în La major de W. A. Mozart, Concertul pentru trombon și orchestră (cu reducție 

pentru pian) de H. Tomasi 

Concerte pentru instrument solist și orchestră (cu reducție pentru pian) din repertoriul românesc, cum ar fi: 

Concertul pentru vioară și orchestră de E. Cuteanu 

Sonate pentru instrument și pian din repertoriul universal și românesc, cum ar fi: Sonata pentru vioară și pian în Sol 

major de J. Brahms, Sonata pentru vioară și pian de C. Debussy, Sonata pentru trombone și pian de K. Serocki,  

Sonata pentru vioară și pian de Paul Constantinescu 

Piese pentru instrument cu acompaniament de pian, cum ar fi Romanța pentru trombon și pian de C. M. von Weber  

 

 

 

 

9. Evaluare 

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

evaluare 

9.3. Pondere din 

nota finală 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică, ritmică și de 

încadrare în ansamblul instrument solist – 

pian 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Verificare  50% 

9.6. Standard minim de performanță 

 Însușirea și prezentarea integrală a repertoriului stabilit pentru un semestru ca membru într-un ansamblu/formație, 

demonstrând integrare în sonoritatea ansamblului, colaborare și corelare cu pianul, la nivelul de corectitudine 

tehnică și redarea fidelă a partiturii din punct de vedere muzical 
 

 

 
 

                         Data completării                         Semnătura titularului de seminar  

  28.09.2016 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 
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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 Masterat 

1.6. Programul de studii / calificarea Stilistica Interpretării muzicale 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Acompaniament – instrument 

2.2. Titularul activităților de curs   

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. univ. dr. Roxana-Sorana ARDELEANU 

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

DS 

 

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

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

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

Distribuția fondului de timp*  81 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 46 

Examinări 1 

Tutorat  2 

Alte activități ... 7 

3.7. Total ore studiu individual  67 

3.8. Total ore pe semestru 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

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) 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și expresivă dobândită 

în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Interpretarea unei selecții reprezentative a repertoriului 

cameral/simfonic/liric ce include instrumentul studiat, 

demonstrând un înalt nivel al abilităților auditive și tehnico-

interpretative necesare integrării într-un ansamblu (formații 

camerale, ansambluri orchestrale, etc.); 

Definirea unor particularități ale repertoriului 

cameral/simfonic/liric destinat instrumentului studiat; 

Stabilirea de corelații adecvate interpretării într-un ansamblu 

(cameral, simfonic, de operă) între elemente de limbaj muzical și 

semantica acestora; 
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Utilizarea unor strategii eficiente de studiu și asimilare a 

repertoriului cameral/simfonic/liric, care să ateste un nivel 

ridicat de autonomie; 

Evaluarea critică a unor aspecte ale interpretării repertoriului 

cameral/simfonic/liric (modul de integrare în formație, 

colaborarea cu partenerii din ansamblu, capacitatea de a 

răspunde la gestul dirijoral, prezența scenică, etc.); 

Interpretarea adecvată a unei selecții semnificative de lucrări 

muzicale, ca membru într-un ansamblu/formație 

Competențe transversale  Competențe de rol vizează executarea unor sarcini profesionale 

complexe, în condiții de autonomie și de independență 

profesională: capacitatea de a deveni independent în alegerea 

unui repertoriu adecvat, în însușirea unor lucrări noi, în găsirea 

mijloacelor și procedeelor adecvate pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice, expresive, etc.; 

Competențe de dezvoltare personală și profesională vizează 

autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de 

formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale 

 

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: instrumentist solist – pian, în lucrările 

repertoriului baroc, clasic, romantic, modern și contemporan  

7.2. Obiectivele specifice  Explicare și interpretare (explicarea și interpretarea unor idei, 

proiecte, procese, precum și a conținuturilor teoretice și practice 

ale disciplinei) 

 - Lărgirea repertoriului, atât prin abordarea lucrărilor de 

acompaniament pentru instrumente, cât și prin aprofundarea 

cunoștințelor necesare pentru redarea specifică a diferitelor stiluri 

și genuri muzicale; 

 - Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și de 

interpretare în corelație și coordonare cu instrumentul solist; 

 - Formarea muzicienilor cu înaltă calificare în domeniul atât de 

important al acompaniamentului efectuat de pianist, 

acompaniament privit ca parte integrantă a genurilor muzicii 

instrumentale 

Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea și evaluarea 

activităților practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici și 

instrumente de investigare și de aplicare) 

 - Elemente de stil diferențiate în interpretare în abordarea 

lucrărilor concertistice; 

 - Aspecte ale reducțiilor de orchestră a opusurilor clasice și 

romantice – sugerarea imaginilor muzicale și a sonorităților de tip 

orchestral; 

 - Aprofundarea studiului elementelor specifice 

acompaniamentului din lucrări instrumentale ale sec. XX 

Atitudinale (promovarea unui sistem de valori culturale, morale 

și civice / valorificarea optimă și creativă a propriului potențial / 

implicarea în dezvoltarea instituțională / angajarea în relații de 

parteneriat cu alte persoane – instituții cu responsabilități 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 - Promovarea și cultivarea spiritului de colegialitate și 

responsabilitate alături de acompaniator 

 - Dăruirea în muncă și valorificarea propriului potențial investit în 

aceasta 

 - Pregătirea cu profesionalism a aparițiilor pe scena de concert 

alături de pianistul acompaniator, dezvoltarea conștiinței 

importanței pe care o are pianistul acompanitor la reușita 
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concertului 

 

 

8. Conținuturi 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Concerte pentru instrument solist și 

orchestră, cu acompaniament de pian 

Exerciții practice, discuții și 

exemplificări 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat 

de fiecare student 

Sonate și piese pentru instrument și 

pian 

Exerciții practice și exemplificări Idem 

Piese pentru instrument cu 

acompaniament de pian 

 Demonstrații, conversații, 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 

Concerte pentru instrument solist și orchestră (cu reducție pentru pian) din repertoriul universal, cum ar fi: Concertul 

pentru vioară și orchestră nr. 5 în La major de W. A. Mozart, Concertul pentru trombon și orchestră (cu reducție 

pentru pian) de H. Tomasi 

Concerte pentru instrument solist și orchestră (cu reducție pentru pian) din repertoriul românesc, cum ar fi: 

Concertul pentru vioară și orchestră de E. Cuteanu 

Sonate pentru instrument și pian din repertoriul universal și românesc, cum ar fi: Sonata pentru vioară și pian în Sol 

major de J. Brahms, Sonata pentru vioară și pian de C. Debussy, Sonata pentru trombone și pian de K. Serocki,  

Sonata pentru vioară și pian de Paul Constantinescu 

Piese pentru instrument cu acompaniament de pian, cum ar fi Romanța pentru trombon și pian de C. M. von Weber  

 

 

 

 

9. Evaluare 

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

evaluare 

9.3. Pondere din 

nota finală 

9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică, ritmică și de 

încadrare în ansamblul instrument solist – 

pian 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și expresivă a 

repertoriului stabilit pentru un semestru 

Verificare  50% 

9.6. Standard minim de performanță 

 Însușirea și prezentarea integrală a repertoriului stabilit pentru un semestru ca membru într-un ansamblu/formație, 

demonstrând integrare în sonoritatea ansamblului, colaborare și corelare cu pianul, la nivelul de corectitudine 

tehnică și redarea fidelă a partiturii din punct de vedere muzical 
 

 

 
 

                         Data completării                         Semnătura titularului de seminar  

  28.09.2016 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

 


