
Anexa nr. 2

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Muzică şi 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 Denumire disciplina Analize muzicale 

2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Gabriel Mălăncioiu 

2.3 Titular activităţi de seminar Lector Univ. Dr. Gabriel Mălăncioiu 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO 

DF 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar 1 laborator - 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar 14 laborator - 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 26 

ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi:Analize muzicale 5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 1 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la contrapunct, armonie, forme muzicale,

teoria instrumentelor  în semestrele 1-6 (respectiv semestrele 1-8).

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



4.2 de competenţe • Capacităţi de citirea a partiturilor muzicale, gîndire logică

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului • Sala de curs cu legătură la internet

• Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale

• Aparatură electronică audio/video pentru audiții muzicale

5.2 de desfăşurare a seminarului • Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe dobândite în

urma studiului individual

6. Competenţele specifice acumulate
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• Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră (având un grad

mediu de dificultate), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical dobândite (inclusiv

auzul muzical interior)

• Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor

fundamentale de analiză muzicală

• Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale

• Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din caracteristicile

lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice.

• Aptitudini specifice deontologiei muzicianului pedagog- interpret-compozitor
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• Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment artistic/unei

unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor muzicale

clasele I-VIII.

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere

ierarhice.

• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii

la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Prezentarea teoretică a metodelor actuale de cercetare ştiinţifică ale

discursului muzical în vederea descifrării relaţiilor complexe ce apar în

microstructura şi macrostructura unei lucrări.

2. Formarea viitorilor interpreţi care să valorifice în actul de creaţie

interpretativă totalitatea componentelor de conţinut si formă, de stil şi de

natură poetică sau estetică.

7.2 Obiectivele specifice 1. Analiza structurală a lucrărilor muzicale din cadrul genului cameral –

cvartetul de coarde şi a cvintetul de suflători

2. Consolidarea culturii muzicale, prin analiza şi audiţii ale lucrărilor din

diferite perioade stilistice.

3. Identificarea mutaţiilor stilistice ce apar în gândirea muzicală vest-

europeană, din perioada Barocului muzical până în contemporaneitate



8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1-2. Forma de sonată- planul tonal şi 

secţiunile specifice: expoziţia, 

dezvoltarea şi repriza. Analiza partii a III-
a din Sonata pentru pian de L. van 
Beethoven nr. 8 op. 13

Metode de predare – 

învăţare interactive 

Dialogul  

Problematizarea 

Mijloace moderne, bazate 

pe aparatură electronică, 

audio-video, internet etc. 

Recapitulare - pentru studenţii care 

nu au studiat într-o formă 

aprofundată forma de sonată în 

cadrul ciclului licenţă 

3-4. Aplicaţii ale formei de sonată în 

genul cameral al cvartetului de coarde: 

Cvartetul nr. 17 în Bb major de W. A 

Mozart, partea I 

Id. 

5. Forma asimetrică de Menuet: Cvartetul

nr. 17 în Bb major de W. A Mozart, partea

a II-a

Id. 

6-7. Forma atipica de sonata: Cvartetul nr. 

17 în Bb major de W. A Mozart, partea a 

III-a

Id. 

8-9. Forma de sonata cu aluzii la forma de 

Rondo: Cvartetul nr. 17 în Bb major de 

W. A Mozart, partea a IV-a

Id. 

10. Unitatea structurală în cadrul genului

cameral al cvartetului de coarde; înrudiri

tematice; omogenitate.

Id. 

11. Contrast; diversitate; polarităţi în

cadrul cvintetului de sulfători: Zece piese

pentru cvintet de suflători de G. Ligeti;

planul structural: piese solistice versus

piese de ansamblu

Id. 

12. Texturi irizante, procedeee specifice

muzicii electronice: Zece piese pentru

cvintet de suflători de G. Ligeti – partea I

13. Socuri cromatice, pauza cu rol

structural: Zece piese pentru cvintet de

suflători de G. Ligeti – partea a II-a

14. Texturi diatonice, secţiunea de aur,

varierea timbrală: Zece piese pentru

cvintet de suflători de G. Ligeti – partea a

III-a

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Audiţii, dialog 



-Teme aplicative la cursul 2 Id. 

-Teme aplicative la cursul 3 Id. 

-Teme aplicative la cursul 4 Id. 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. 

-Teme aplicative la cursul 8 Id. 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. 

-Teme aplicative la cursul 10 Id. 

-Teme aplicative la cursul 11 Id. 

-Teme aplicative la cursul 12 Id. 

-Teme aplicative la cursul 13 Id. 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. 
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Oradea, 2003 

Ţăranu, Cornel, Elemente de stilistică muzicală (sec. XX), Academia de Muzică “Ghe. Dima”, 1981 

Teodorescu-Ciocănea, Livia, Tratat de forme şi analize muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 2005 
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Toduţă, Sigismund, Formele muzicale ale barocului în creaţia lui J.S.Bach, vol. I 1969, Vol. II 1973, vol. III 1978, 

Editura Muzicală, Bucureşti 

Voiculescu Dan, Fuga în creaţia lui J. S. Bach, Editura Muzicală, Bucureşti, 2000 

Voiculescu, Dan, Polifonia secolului XX, Editura Muzicală, 2005 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific prof. univ. Zeno Vancea, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984 

9. Evaluare și prezențe

Studenții care nu vor avea minim trei prezențe fizice la seminar în timpul semestrului vor fi nevoiți să refacă 

cursul în următorul an universitar, contra cost, nefiind primiți în examen. 

Numărul referatelor va fi influențat de prezențele din timpul semestrului: dacă va avea șase sau mai multe 

prezențe –  nici un referat, trei – cinci prezențe – un referat. 

În ziua examenului studentul va trebui să predea referatul, în caz contrar nu va putea susține examenul. 

Nota de examen va fi obținută în urma evaluării orale, din care să rezulte gradul de înțelegere a partiturilor 

muzicale analizate în timpul semestrului. 

Nota finală – nota de examen 80% 

 nota pe referat 20% (studenții care nu au de făcut nici un referat vor avea nota zece) 

Standard minim de performanţă 

Cunoştinţe teoretice minime  pentru înţelegerea structurilor muzicale parcurse în timpul semestrului 

Data completării:

28-09-2017
Titular curs (Semnătura):

Gabriel Mălăncioiu

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar 1 laborator - 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar 14 laborator - 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 26 

ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi:Analize muzicale 5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 1 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum • Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la contrapunct, armonie, forme muzicale,

teoria instrumentelor  în semestrele 1-6 (respectiv semestrele 1-8).

1 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



4.2 de competenţe • Capacităţi de citirea a partiturilor muzicale, gîndire logică

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului • Sala de curs cu legătură la internet

• Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale

• Aparatură electronică audio/video pentru audiții muzicale

5.2 de desfăşurare a seminarului • Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe dobândite în

urma studiului individual

6. Competenţele specifice acumulate
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• Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră (având un grad

mediu de dificultate), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical dobândite (inclusiv

auzul muzical interior)

• Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor

fundamentale de analiză muzicală

• Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale

• Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din caracteristicile

lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice.

• Aptitudini specifice deontologiei muzicianului pedagog- interpret-compozitor
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• Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment artistic/unei

unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor muzicale

clasele I-VIII.

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere

ierarhice.

• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii

la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Prezentarea teoretică a metodelor actuale de cercetare ştiinţifică ale

discursului muzical în vederea descifrării relaţiilor complexe ce apar în

microstructura şi macrostructura unei lucrări.

2. Formarea viitorilor interpreţi care să valorifice în actul de creaţie

interpretativă totalitatea componentelor de conţinut si formă, de stil şi de

natură poetică sau estetică.

7.2 Obiectivele specifice 1. Analiza structurală a lucrărilor muzicale din cadrul genului cameral –

cvintetul de suflători şi concertant: concertul instrumental

2. Consolidarea culturii muzicale, prin analiza şi audiţii ale lucrărilor din

diferite perioade stilistice.

3. Identificarea mutaţiilor stilistice ce apar în gândirea muzicală vest-

europeană, din perioada Barocului muzical până în contemporaneitate



8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Principiul marionetei, elemente

cadenţiale specifice: Zece piese pentru

cvintet de suflători de G. Ligeti – partea a

IV-a

Metode de predare – 

învăţare interactive 

Dialogul  

Problematizarea 

Mijloace moderne, bazate 

pe aparatură electronică, 

audio-video, internet etc. 

2. Elemente dodecafonice, pointilism :

Deregrlări structurale într-un sistem

autoimpus : Zece piese pentru cvintet de

suflători de G. Ligeti – partea a V-a

Id. 

3. Deregrlări structurale într-un sistem

autoimpus : Zece piese pentru cvintet de

suflători de G. Ligeti – partea a VI-a

Id. 

4. Elemente de unitate: revenirea unor

structuri cunoscute, secţiunea de aur,

pricipiul evantaiului: Zece piese pentru

cvintet de suflători de G. Ligeti – partea a

VII-a

Id. 

5. Proces muzical, influenţa şcolii

minimaliste americane: Zece piese pentru

cvintet de suflători de G. Ligeti – partea a

VIII-a

Id. 

6. Estetica sunetului urât: Deregrlări

structurale într-un sistem autoimpus :

Zece piese pentru cvintet de suflători de

G. Ligeti – partea a IX-a

Id. 

7. Comedia del `arte: Zece piese pentru

cvintet de suflători de G. Ligeti – partea a

X-a

Id. 

8-9. Mutaţii tonale atipice, forma de 

sonată în cadrul Concertului pentru pian 

nr. 5 de  L. van Beethoven, partea I 

Id. 

10. Planul dramaturgic determinat de

relaţia pian- orchestră; elemente de

avantgardă ale discursului sonor:

Concertului pentru pian nr. 5 de  L. van

Beethoven, partea I

Id. 

11-12. Relaţii tonale între cele trei  părţi 

lucrării, tema cu variaţiuni: Concertului 

pentru pian nr. 5 de  L. van Beethoven, 

partea a II-a 

Id. 

13-14. Forma de rondo-sonată, înrudiri 

tematice, unitate tematică: Concertului 

pentru pian nr. 5 de  L. van Beethoven, 

partea a III-a 

Id. 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 



-Teme aplicative la cursul 1 Audiţii, dialog 

-Teme aplicative la cursul 2 Id. 

-Teme aplicative la cursul 3 Id. 

-Teme aplicative la cursul 4 Id. 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. 

-Teme aplicative la cursul 8 Id. 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. 

-Teme aplicative la cursul 10 Id. 

-Teme aplicative la cursul 11 Id. 

-Teme aplicative la cursul 12 Id. 

-Teme aplicative la cursul 13 Id. 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. 
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Popovici, Doru, Arta trubadurilor, Editura Muzicală, Bucureşti, 1974 

Timaru, Valentin, Analiza muzicală între conştiinţa de gen şi conştiinţa de formă, Editura Universităţii din 
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xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific prof. univ. Zeno Vancea, 
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9. Evaluare și prezențe

Studenții care nu vor avea minim trei prezențe fizice la seminar în timpul semestrului vor fi nevoiți să refacă 

cursul în următorul an universitar, contra cost, nefiind primiți în examen. 

Numărul referatelor va fi influențat de prezențele din timpul semestrului: dacă va avea șase sau mai multe 

prezențe –  nici un referat, trei – cinci prezențe – un referat. 

În ziua examenului studentul va trebui să predea referatul, în caz contrar nu va putea susține examenul. 

Nota de examen va fi obținută în urma evaluării orale, din care să rezulte gradul de înțelegere a partiturilor 

muzicale analizate în timpul semestrului. 

Nota finală – nota de examen 80% 

 nota pe referat 20% (studenții care nu au de făcut nici un referat vor avea nota zece) 

Standard minim de performanţă 

Cunoştinţe teoretice minime  pentru înţelegerea structurilor muzicale parcurse în timpul semestrului 
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