
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu coral 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a.Dr. Roşca Mihaela Silvia 

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare V 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2  seminar  laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 56 din care ore curs 28  seminar  laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   

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

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

Tutoriat    

Examinări    

Alte activităţi – Concerte, spectacole   

3.4 Total ore studiu individual   

3.5 Total ore pe semestru 
1
  56 

3.6 Numărul de credite  2 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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



5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare, pe 

care le-a studiat în prealabil. 

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi în mod necesar și pregǎtirea 

tehnicǎ şi expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 C1. 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). 

 C2. Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor 

fundamentale de analiză muzicală. 

 C3. Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 C4. Utilizarea corectă şi fincţională a elementelor de bază ale tehnicii interpretative (iniţiere 

vocală – cu specific coral – şi instrumentală). 

 C5. Organizarea şi conducerea muzicală a formaţiilor vocale şi instrumentale şcolare, 

inclusiv prin asistarea tehnică elementară a producţiilor sonore. 
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Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea aprofundată a tuturor problemelor legate de expresia 

muzicală şi de interpretare în ansamblurile corale. 

7.2 Obiectivele specifice  Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de codificare 

grafică a muzicii cu scopul formării culturii auditive şi dezvoltării 

gândirii muzicale. 

 Codificarea - decodificarea configuraţiei sonore în/din grafia 

muzicală, aplicând principii şi metode specific 

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale (inclusiv a partiturilor 

de orchestră) pentru formarea unui auz muzical complex 

(melodic, armonic, polifonic) 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 

muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 



tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 

lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Selecţionarea vocilor pe partide corale   
Educarea respiraţiei prin exerciţii 
practice; consolidarea acestora prin 
abordarea repertoriului pus în studiu 

Explicaţia,  

exemplificarea 

 

Solfegierea unor lucrări din programa 
analitică cu precizarea momentului 
atacului în funcţie de gestul dirijoral 

Idem  

Omogenizarea timbrală în partide Idem  
Perfecţionarea emisiei sonore. Idem  
Formarea sonorităţii corale. Intonaţie. 
Dozajul vocilor. 

Idem  

Bibliografie 
 

Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

8.3 Laborator    
Exemplificări practice ale problemelor 
prezentate la curs, aplicate pe repretoriul 
semestrial propus 

Explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul practic 

 

   

   

Bibliografie 
Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare 

practică 

50% 

   

9.2 Seminar 
   

   



9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare pe 

parcurs 

50% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Interpretarea in cvartet a minim trei lucrări din repertoriul studiat pe perioada semestrului ţinându-se 

cont de intonaţie, expresivitate şi omogenizare în ansamblu 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titularul cursului (Semnătura): 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

10. Date despre program 

1.2 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogie muzicală 

 

11. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu coral 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a.Dr. Roşca Mihaela Silvia 

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare V 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2  seminar  laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 56 din care ore curs 28  seminar  laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   

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

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

Tutoriat    

Examinări    

Alte activităţi – Concerte, spectacole   

3.4 Total ore studiu individual   

3.5 Total ore pe semestru 
2
  56 

3.6 Numărul de credite  2 

 

 

13. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

14. Condiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           
2
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare, pe 

care le-a studiat în prealabil. 

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi în mod necesar și pregǎtirea 

tehnicǎ şi expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

15. Competenţele specifice acumulate 
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 C1. 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). 

 C2. Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor 

fundamentale de analiză muzicală. 

 C3. Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 C4. Utilizarea corectă şi fincţională a elementelor de bază ale tehnicii interpretative (iniţiere 

vocală – cu specific coral – şi instrumentală). 

 C5. Organizarea şi conducerea muzicală a formaţiilor vocale şi instrumentale şcolare, 

inclusiv prin asistarea tehnică elementară a producţiilor sonore. 
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Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea aprofundată a tuturor problemelor legate de expresia 

muzicală şi de interpretare în ansamblurile corale. 

7.2 Obiectivele specifice  Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de codificare 

grafică a muzicii cu scopul formării culturii auditive şi dezvoltării 

gândirii muzicale. 

 Codificarea - decodificarea configuraţiei sonore în/din grafia 

muzicală, aplicând principii şi metode specific 

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale (inclusiv a partiturilor 

de orchestră) pentru formarea unui auz muzical complex 

(melodic, armonic, polifonic) 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 

muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 



tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 

lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

17. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Selecţionarea vocilor pe partide corale   
Educarea respiraţiei prin exerciţii 
practice; consolidarea acestora prin 
abordarea repertoriului pus în studiu 

Explicaţia,  

exemplificarea 

 

Solfegierea unor lucrări din programa 
analitică cu precizarea momentului 
atacului în funcţie de gestul dirijoral 

Idem  

Omogenizarea timbrală în partide Idem  
Perfecţionarea emisiei sonore. Idem  
Formarea sonorităţii corale. Intonaţie. 
Dozajul vocilor. 

Idem  

Bibliografie 
 

Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

8.3 Laborator    
Exemplificări practice ale problemelor 
prezentate la curs, aplicate pe repretoriul 
semestrial propus 

Explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul practic 

 

   

   

Bibliografie 
Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

 

18.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare 

practică 

50% 

   

9.2 Seminar 
   

   



9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare pe 

parcurs 

50% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Interpretarea in cvartet a minim trei lucrări din repertoriul studiat pe perioada semestrului ţinându-se 

cont de intonaţie, expresivitate şi omogenizare în ansamblu 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament 

 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

19. Date despre program 

1.3 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogie muzicală 

 

20. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu coral 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a.Dr. Roşca Mihaela Silvia 

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare V 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2  seminar  laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 56 din care ore curs 28  seminar  laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   

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

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

Tutoriat    

Examinări    

Alte activităţi – Concerte, spectacole   

3.4 Total ore studiu individual   

3.5 Total ore pe semestru 
3
  56 

3.6 Numărul de credite  2 

 

 

22. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

23. Condiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           
3
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare, pe 

care le-a studiat în prealabil. 

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi în mod necesar și pregǎtirea 

tehnicǎ şi expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

24. Competenţele specifice acumulate 

C
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 C1. 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). 

 C2. Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor 

fundamentale de analiză muzicală. 

 C3. Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 C4. Utilizarea corectă şi fincţională a elementelor de bază ale tehnicii interpretative (iniţiere 

vocală – cu specific coral – şi instrumentală). 

 C5. Organizarea şi conducerea muzicală a formaţiilor vocale şi instrumentale şcolare, 

inclusiv prin asistarea tehnică elementară a producţiilor sonore. 
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Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea aprofundată a tuturor problemelor legate de expresia 

muzicală şi de interpretare în ansamblurile corale. 

7.2 Obiectivele specifice  Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de codificare 

grafică a muzicii cu scopul formării culturii auditive şi dezvoltării 

gândirii muzicale. 

 Codificarea - decodificarea configuraţiei sonore în/din grafia 

muzicală, aplicând principii şi metode specific 

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale (inclusiv a partiturilor 

de orchestră) pentru formarea unui auz muzical complex 

(melodic, armonic, polifonic) 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 

muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 



tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 

lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

26. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Selecţionarea vocilor pe partide corale   
Educarea respiraţiei prin exerciţii 
practice; consolidarea acestora prin 
abordarea repertoriului pus în studiu 

Explicaţia,  

exemplificarea 

 

Solfegierea unor lucrări din programa 
analitică cu precizarea momentului 
atacului în funcţie de gestul dirijoral 

Idem  

Omogenizarea timbrală în partide Idem  
Perfecţionarea emisiei sonore. Idem  
Formarea sonorităţii corale. Intonaţie. 
Dozajul vocilor. 

Idem  

Bibliografie 
 

Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

8.3 Laborator    
Exemplificări practice ale problemelor 
prezentate la curs, aplicate pe repretoriul 
semestrial propus 

Explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul practic 

 

   

   

Bibliografie 
Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

 

27.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare 

practică 

50% 

   

9.2 Seminar 
   

   



9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare pe 

parcurs 

50% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Interpretarea in cvartet a minim trei lucrări din repertoriul studiat pe perioada semestrului ţinându-se 

cont de intonaţie, expresivitate şi omogenizare în ansamblu 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

28. Date despre program 

1.4 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogie muzicală 

 

29. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu coral 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a.Dr. Roşca Mihaela Silvia 

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare V 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2  seminar  laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 56 din care ore curs 28  seminar  laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   

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

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

Tutoriat    

Examinări    

Alte activităţi – Concerte, spectacole   

3.4 Total ore studiu individual   

3.5 Total ore pe semestru 
4
  56 

3.6 Numărul de credite  2 

 

 

31. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

32. Condiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           
4
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare, pe 

care le-a studiat în prealabil. 

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi în mod necesar și pregǎtirea 

tehnicǎ şi expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

33. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et
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ţe
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n
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 C1. 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). 

 C2. Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor 

fundamentale de analiză muzicală. 

 C3. Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 C4. Utilizarea corectă şi fincţională a elementelor de bază ale tehnicii interpretative (iniţiere 

vocală – cu specific coral – şi instrumentală). 

 C5. Organizarea şi conducerea muzicală a formaţiilor vocale şi instrumentale şcolare, 

inclusiv prin asistarea tehnică elementară a producţiilor sonore. 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 

Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea aprofundată a tuturor problemelor legate de expresia 

muzicală şi de interpretare în ansamblurile corale. 

7.2 Obiectivele specifice  Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de codificare 

grafică a muzicii cu scopul formării culturii auditive şi dezvoltării 

gândirii muzicale. 

 Codificarea - decodificarea configuraţiei sonore în/din grafia 

muzicală, aplicând principii şi metode specific 

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale (inclusiv a partiturilor 

de orchestră) pentru formarea unui auz muzical complex 

(melodic, armonic, polifonic) 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 

muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 



tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 

lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

35. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Selecţionarea vocilor pe partide corale   
Educarea respiraţiei prin exerciţii 
practice; consolidarea acestora prin 
abordarea repertoriului pus în studiu 

Explicaţia,  

exemplificarea 

 

Solfegierea unor lucrări din programa 
analitică cu precizarea momentului 
atacului în funcţie de gestul dirijoral 

Idem  

Omogenizarea timbrală în partide Idem  
Perfecţionarea emisiei sonore. Idem  
Formarea sonorităţii corale. Intonaţie. 
Dozajul vocilor. 

Idem  

Bibliografie 
 

Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

8.3 Laborator    
Exemplificări practice ale problemelor 
prezentate la curs, aplicate pe repretoriul 
semestrial propus 

Explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul practic 

 

   

   

Bibliografie 
Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

 

36.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare 

practică 

50% 

   

9.2 Seminar 
   

   



9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare pe 

parcurs 

50% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Interpretarea in cvartet a minim trei lucrări din repertoriul studiat pe perioada semestrului ţinându-se 

cont de intonaţie, expresivitate şi omogenizare în ansamblu 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament: 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

37. Date despre program 

1.5 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogie muzicală 

 

38. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu coral 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a.Dr. Roşca Mihaela Silvia 

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare V 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2  seminar  laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 56 din care ore curs 28  seminar  laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   

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

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

Tutoriat    

Examinări    

Alte activităţi – Concerte, spectacole   

3.4 Total ore studiu individual   

3.5 Total ore pe semestru 
5
  56 

3.6 Numărul de credite  2 

 

 

40. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

41. Condiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           
5
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare, pe 

care le-a studiat în prealabil. 

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi în mod necesar și pregǎtirea 

tehnicǎ şi expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

42. Competenţele specifice acumulate 

C
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m
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ţe
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o
n
al
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 C1. 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). 

 C2. Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor 

fundamentale de analiză muzicală. 

 C3. Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 C4. Utilizarea corectă şi fincţională a elementelor de bază ale tehnicii interpretative (iniţiere 

vocală – cu specific coral – şi instrumentală). 

 C5. Organizarea şi conducerea muzicală a formaţiilor vocale şi instrumentale şcolare, 

inclusiv prin asistarea tehnică elementară a producţiilor sonore. 

 

C
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m
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et
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ţe

 t
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Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea aprofundată a tuturor problemelor legate de expresia 

muzicală şi de interpretare în ansamblurile corale. 

7.2 Obiectivele specifice  Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de codificare 

grafică a muzicii cu scopul formării culturii auditive şi dezvoltării 

gândirii muzicale. 

 Codificarea - decodificarea configuraţiei sonore în/din grafia 

muzicală, aplicând principii şi metode specific 

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale (inclusiv a partiturilor 

de orchestră) pentru formarea unui auz muzical complex 

(melodic, armonic, polifonic) 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 

muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 



tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 

lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

44. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Selecţionarea vocilor pe partide corale   
Educarea respiraţiei prin exerciţii 
practice; consolidarea acestora prin 
abordarea repertoriului pus în studiu 

Explicaţia,  

exemplificarea 

 

Solfegierea unor lucrări din programa 
analitică cu precizarea momentului 
atacului în funcţie de gestul dirijoral 

Idem  

Omogenizarea timbrală în partide Idem  
Perfecţionarea emisiei sonore. Idem  
Formarea sonorităţii corale. Intonaţie. 
Dozajul vocilor. 

Idem  

Bibliografie 
 

Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

8.3 Laborator    
Exemplificări practice ale problemelor 
prezentate la curs, aplicate pe repretoriul 
semestrial propus 

Explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul practic 

 

   

   

Bibliografie 
Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

 

45.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare 

practică 

50% 

   

9.2 Seminar 
   

   



9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare pe 

parcurs 

50% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Interpretarea in cvartet a minim trei lucrări din repertoriul studiat pe perioada semestrului ţinându-se 

cont de intonaţie, expresivitate şi omogenizare în ansamblu 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

46. Date despre program 

1.6 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogie muzicală 

 

47. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu coral 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a.Dr. Roşca Mihaela Silvia 

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare V 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care ore curs 2  seminar  laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 56 din care ore curs 28  seminar  laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   

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

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

Tutoriat    

Examinări    

Alte activităţi – Concerte, spectacole   

3.4 Total ore studiu individual   

3.5 Total ore pe semestru 
6
  56 

3.6 Numărul de credite  2 

 

 

49. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

50. Condiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           
6
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare, pe 

care le-a studiat în prealabil. 

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi în mod necesar și pregǎtirea 

tehnicǎ şi expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

51. Competenţele specifice acumulate 

C
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 C1. 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). 

 C2. Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor 

fundamentale de analiză muzicală. 

 C3. Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 C4. Utilizarea corectă şi fincţională a elementelor de bază ale tehnicii interpretative (iniţiere 

vocală – cu specific coral – şi instrumentală). 

 C5. Organizarea şi conducerea muzicală a formaţiilor vocale şi instrumentale şcolare, 

inclusiv prin asistarea tehnică elementară a producţiilor sonore. 

 

C
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m
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 t
ra

n
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Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea aprofundată a tuturor problemelor legate de expresia 

muzicală şi de interpretare în ansamblurile corale. 

7.2 Obiectivele specifice  Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de codificare 

grafică a muzicii cu scopul formării culturii auditive şi dezvoltării 

gândirii muzicale. 

 Codificarea - decodificarea configuraţiei sonore în/din grafia 

muzicală, aplicând principii şi metode specific 

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale (inclusiv a partiturilor 

de orchestră) pentru formarea unui auz muzical complex 

(melodic, armonic, polifonic) 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 

muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 



tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 

lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

53. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Selecţionarea vocilor pe partide corale   
Educarea respiraţiei prin exerciţii 
practice; consolidarea acestora prin 
abordarea repertoriului pus în studiu 

Explicaţia,  

exemplificarea 

 

Solfegierea unor lucrări din programa 
analitică cu precizarea momentului 
atacului în funcţie de gestul dirijoral 

Idem  

Omogenizarea timbrală în partide Idem  
Perfecţionarea emisiei sonore. Idem  
Formarea sonorităţii corale. Intonaţie. 
Dozajul vocilor. 

Idem  

Bibliografie 
 

Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

8.3 Laborator    
Exemplificări practice ale problemelor 
prezentate la curs, aplicate pe repretoriul 
semestrial propus 

Explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul practic 

 

   

   

Bibliografie 
Piese corale din repertoriul compozitorilor: 

J. Arcadelt, G.P. da Palestrina, O. di Lasso, A. Wilaert, T. L. da Vittoria, Hans Leo Hasler, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, Robert Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, G. Verdi, B. Bartok, Mihail Jora, Paul 
Constantinescu, Nicolae Ursu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, 
Eduard Tereny, Adrian Pop, G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. 
Drăgoi etc. 

 

 

54.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare 

practică 

50% 

   

9.2 Seminar 
   

   



9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine şi expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare pe 

parcurs 

50% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Interpretarea in cvartet a minim trei lucrări din repertoriul studiat pe perioada semestrului ţinându-se 

cont de intonaţie, expresivitate şi omogenizare în ansamblu 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 


