
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 Interpretare muzicală - Canto 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu Vocal 

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 şi pregǎtirea 

tehnicǎ și expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C3. Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic/cameral/vocal-simfonic destinat respective, utilizând capacităţile vocale tehnico-

interpretative necesare şi integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

C4. Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 

reprezentării muzical-teatrale – specifice spectacolului liric – vizând integrarea în 

ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 

celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 

C5. Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, 

construcţia şi studiul repertoriului/personajului până la susţinerea publică a creaţiei 

interpretative vocale. 
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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  Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a 

elementelor de limbaj muzical ce constituie fundamentul 

tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce 

decurg din caracteristicile lor stilistice/ structurale în vederea 

obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice 

 Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei 

lucrări muzicale, pe baza identificării argumentate a elementelor 

caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale etc.) 

 

 

 

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 

Verificare pe 

parcurs 

50% 



propus 

   

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 

 

1. 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 Interpretare muzicală - Canto 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu vocal 

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 II 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 
2
  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) 

                                                           
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 şi pregǎtirea 

tehnicǎ și expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C3. Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic/cameral/vocal-simfonic destinat respective, utilizând capacităţile vocale tehnico-

interpretative necesare şi integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

C4. Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 

reprezentării muzical-teatrale – specifice spectacolului liric – vizând integrarea în 

ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 

celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 

C5. Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, 

construcţia şi studiul repertoriului/personajului până la susţinerea publică a creaţiei 

interpretative vocale. 
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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  Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a 

elementelor de limbaj muzical ce constituie fundamentul 

tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce 

decurg din caracteristicile lor stilistice/ structurale în vederea 

obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice 

 Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei 

lucrări muzicale, pe baza identificării argumentate a elementelor 

caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale etc.) 

 

 

 



8. Conţinuturi  

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
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 Corectitudine şi expresivitate Verificare pe 50% 



Laborator/lucrari în interpretarea repertoriului 

propus 

parcurs 

   

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 

 

1. 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 Interpretare muzicală - Canto 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu vocal 

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 III 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 
3
  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) 

                                                           
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. 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C3. Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic/cameral/vocal-simfonic destinat respective, utilizând capacităţile vocale tehnico-

interpretative necesare şi integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

C4. Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 

reprezentării muzical-teatrale – specifice spectacolului liric – vizând integrarea în 

ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 

celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 

C5. Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, 

construcţia şi studiul repertoriului/personajului până la susţinerea publică a creaţiei 

interpretative vocale. 
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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  Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a 

elementelor de limbaj muzical ce constituie fundamentul 

tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce 

decurg din caracteristicile lor stilistice/ structurale în vederea 

obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice 

 Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei 

lucrări muzicale, pe baza identificării argumentate a elementelor 

caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale etc.) 

 

 

 

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 Corectitudine şi expresivitate Verificare pe 50% 



Laborator/lucrari în interpretarea repertoriului 

propus 

parcurs 

   

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 

 

1. 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 Interpretare muzicală - Canto 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu vocal 

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 IV 2.7 Tipul de evaluare V 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

 

1. 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 

 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

4. 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 si expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

5. Competenţele specifice acumulate 
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C3. Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic/cameral/vocal-simfonic destinat respective, utilizând capacităţile vocale tehnico-

interpretative necesare şi integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

C4. Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 

reprezentării muzical-teatrale – specifice spectacolului liric – vizând integrarea în 

ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 

celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 

C5. Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, 

construcţia şi studiul repertoriului/personajului până la susţinerea publică a creaţiei 

interpretative vocale. 
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 t
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le
 

Nu este cazul. 

 

6. 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  Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a 

elementelor de limbaj muzical ce constituie fundamentul 

tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce 

decurg din caracteristicile lor stilistice/ structurale în vederea 

obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice 

 Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei 

lucrări muzicale, pe baza identificării argumentate a elementelor 

caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale etc.) 

 

 

 



7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
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. 

 

 

 

8.  Evaluare 

 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Corectitudine si expresivitate 

în interpretarea repertoriului 

propus 

Verificare 

practică 

50% 

   

9.2 Seminar    



   

9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine si 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 

 

1. 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 Interpretare muzicală - Canto 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu vocal 

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 V 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

 

1. 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 

 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

4. 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 și expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

5. Competenţele specifice acumulate 
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C3. Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic/cameral/vocal-simfonic destinat respective, utilizând capacităţile vocale tehnico-

interpretative necesare şi integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

C4. Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 

reprezentării muzical-teatrale – specifice spectacolului liric – vizând integrarea în 

ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 

celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 

C5. Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, 

construcţia şi studiul repertoriului/personajului până la susţinerea publică a creaţiei 

interpretative vocale. 
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Nu este cazul. 

 

6. 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  Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a 

elementelor de limbaj muzical ce constituie fundamentul 

tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce 

decurg din caracteristicile lor stilistice/ structurale în vederea 

obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice 

 Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei 

lucrări muzicale, pe baza identificării argumentate a elementelor 

caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale etc.) 

 

 

7. 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. 

 

 

8.  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 Corectitudine şi expresivitate Verificare pe 50% 



Laborator/lucrari în interpretarea repertoriului 

propus 

parcurs 

   

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 

 

1. 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 Interpretare muzicală - Canto 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu vocal 

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 VI 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

 

1. 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 

 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

4. 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 si expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

5. Competenţele specifice acumulate 
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C3. Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic/cameral/vocal-simfonic destinat respective, utilizând capacităţile vocale tehnico-

interpretative necesare şi integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

C4. Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 

reprezentării muzical-teatrale – specifice spectacolului liric – vizând integrarea în 

ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 

celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 

C5. Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, 

construcţia şi studiul repertoriului/personajului până la susţinerea publică a creaţiei 

interpretative vocale. 
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Nu este cazul. 

 

6. 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  Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a 

elementelor de limbaj muzical ce constituie fundamentul 

tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce 

decurg din caracteristicile lor stilistice/ structurale în vederea 

obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice 

 Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei 

lucrări muzicale, pe baza identificării argumentate a elementelor 

caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale etc.) 

 

 

7. Conţinuturi  



8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
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. 

 

 

8.  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 Corectitudine şi expresivitate Verificare pe 50% 



Laborator/lucrari în interpretarea repertoriului 

propus 

parcurs 

   

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 

 

1. Date despre program 

1.7 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 Interpretare muzicală - Canto 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu vocal 

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 IV 2.6 Semestrul VII 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

 

1. 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 
7
  56 

3.6 Numărul de credite  2 

 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           
7
 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 şi pregǎtirea 

tehnicǎ și expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

5. Competenţele specifice acumulate 
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C3. Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic/cameral/vocal-simfonic destinat respective, utilizând capacităţile vocale tehnico-

interpretative necesare şi integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

C4. Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 

reprezentării muzical-teatrale – specifice spectacolului liric – vizând integrarea în 

ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 

celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 

C5. Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, 

construcţia şi studiul repertoriului/personajului până la susţinerea publică a creaţiei 

interpretative vocale. 
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Nu este cazul. 

 

6. 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  Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a 

elementelor de limbaj muzical ce constituie fundamentul 

tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce 

decurg din caracteristicile lor stilistice/ structurale în vederea 

obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice 

 Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei 

lucrări muzicale, pe baza identificării argumentate a elementelor 

caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale etc.) 

 

 

7. 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. 

 

 

8.  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 

 

1. Date despre program 

1.8 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 Interpretare muzicală - Canto 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblu vocal 

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 IV 2.6 Semestrul VIII 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

 

1. 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 
8
  56 

3.6 Numărul de credite  2 

 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           
8
 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.  

 Studentş expresivǎ dobânditǎ în urma studiului 

individual. 

 

 

 

5. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C3. Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic/cameral/vocal-simfonic destinat respective, utilizând capacităţile vocale tehnico-

interpretative necesare şi integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

C4. Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 

reprezentării muzical-teatrale – specifice spectacolului liric – vizând integrarea în 

ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 

celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 

C5. Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, 

construcţia şi studiul repertoriului/personajului până la susţinerea publică a creaţiei 

interpretative vocale. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 

Nu este cazul. 

 

6. 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  Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a 

elementelor de limbaj muzical ce constituie fundamentul 

tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce 

decurg din caracteristicile lor stilistice/ structurale în vederea 

obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice 

 Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei 

lucrări muzicale, pe baza identificării argumentate a elementelor 

caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale etc.) 

 

 

 

7. Conţinuturi  



8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
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. 

 

 

8.  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 Corectitudine şi expresivitate Verificare pe 50% 



Laborator/lucrari în interpretarea repertoriului 

propus 

parcurs 

   

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): 

 

 


