
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest 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 Muzică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblul tradițional 

2.2 Titular activităţi de curs  

2.3 Titular activităţi de seminar Asist.univ.dr Eudjen Cinc 

2.4 Anul de studiu I  2.5 Semestrul 1,2 2.6 Tipul de evaluare V. 2.7 Regimul disciplinei Op. 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învățământ 

28 din care 3.5 curs -  3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:  28 

Studiul stilistic și tehnic  10 

Audiții individuale, documentare audio și video  5 

Ore de sciere – notație folclorică  5 

Tutoriat   5 

Examinări   3 

3.7 Total ore studiu individual 22 Ore 

3.8 Total ore pe semestru  50 Ore 

3.9 Numărul de credite 2 Cr. 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum / 

4.2 de competenţe  - probă  de competențe instrumentale (tehnică, stilistică, notație muzicală) în cazul 

interpreților instrumentiști; 

 - probă de aptitudini vocale tradiționale (tehnică , stilistică) în cazul interpreților vocali. 

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului / 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala pentru repetițiile ansamblului; 



 Sală pentru studiul individual; 

 Pupitre pentru note, scaune; 

 Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe dobândite în 

urma studiului individual 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 Aptitudini specifice interpretării folclorice (tehnică de interpretare, elemente de stilistică – 

ornamentație  specifică muzicii populare); 

 Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la utilizarea 

auzului şi a gândirii muzicale în stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

şi sensul muzical, ca şi la corelarea acestora cu tehnica instrumentală; 

 Citirea textelor muzicale cu elemente specifice de scriere folclorică; 

 Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor folclorice şi a metodelor fundamentale 

de analiză muzicală; 

 Utilizarea corectă şi funcţională a elementelor de bază ale tehnicii interpretative (iniţiere 

vocală şi/sau  instrumentală); 

 Cunoștiințe  privind specificul zonal al interpretării; 

 Aptitudini de a cânta în formație orchestrală de tip folcloric după aranjamente; 

 Auz armonic și a senisibilitae către genul muzicii populare; 

 Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, construcţia şi 

studiul repertoriului până la susţinerea publică a creaţiei interpretative instrumentale/vocale. 
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 Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment artistic/unei 

unităţi de învăţare; 

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

la cerinţele pieţei muncii; 

 Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă într-o echipă multidisciplinară  pe diverse paliere 

ierahice ; 

  

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Obiectivul principal al disciplinei Ansamblu tradițional este dobândirea de 

aptitudini și cunoștiințe în domeniul interpretării folclorice instrumental - solistice  

și orchestrale, respectiv în domeniul interpretării vocal – folclorice. 

7.2 Obiectivele specifice  Să înțeleagă și aplice stilul de interpretare folcloric cu specificul fiecărei zone 

folclorice românești (O.ab1); 

 Să posede aptitudini de interpretare vocală și instrumentală (O.ab2); 

 Să cunoască noțiuni elementare de armonie folclorică (O.c1); 

 Să cunoască elementele de  ritmico- metrică și ornamentică specifică folclorului 

românesc (O.c2); 

 Să cunoască specificul folcloric al creațiilor popoarelor conlocuitare din Banat 

(folclorul sârbesc, maghiar, german), respectiv a creațiilor folclorice a românilor 

din afara granițelor României (O.c3); 

 

 

 

 

 



 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Bibliografie: 

/ 

8.2 Seminar/laborator  Metode de predare Observaţii 

Solfegierea textelor muzicale aparținând zonelor folclorice românești 

(O.ab1) 

-Studenții vor solfegia 

piese din repertoriul 

vocal și instrumental 

aparținând diferitelor 

zone folclorice 

românești; 

 

Interpretarea instrumentală a textelor muzicale/știmelor aparținând 

aranjamentelor orchestrale (O.ab2) 

-Studenții vor interpreta 

instrumental știmele 

aranjamantelor 

orchestrale; 

 

Abordări stilistice ale textelor muzicale/știmelor din punct de vedere al 

ornamenticii, ritmico – metricii, dinamiii, caracterului, armoniei (O.c1; 

O.c2) 

-Studenții vor analiza 

repertoriul dat din 

punct de vedere al 

ornamenticii, ritmicii, 

dinamicii, metricii și a 

altor elemente de 

limbaj muzical; 

 

Repetiții – secțiunea acompaniament (O.ab2; O.c1) -Studiul pe 

partide/metoda 

exercițiului 

 

Repetiții pe paride (corzi, suflători) (O.ab2; O.c1) -Studiul pe 

partide/metoda 

exercițiului 

 

Repetiții individuale (O.c2) -Studiul 

individual/metoda 

exercițiului 

 

Repetiții de ansamblu (Oc.1; Oc3) - Studenții vor lua parte 

la repetițiile de 

ansamblu, valorificând 

cunoștiințele dobândite 

în cadrul celorlalte 

activități propuse; 

 

Bibliografie:  

1. Suita orchestrală din Banat pentru orchestră de muzică populară; aranjament prof. Nicola Pascu (din 

repertoriul Orchestrei Profesioniste de Muzică Populară a Românilor din Serbia Rapsodia Bănățeană ;  

2. Suita orchestrală  - De-a lungul  - din Bihor, Zarand și Banat  pentru orchestră de muzică populară; 

aranjament prof. Nicola Pascu (din repertoriul Orchestrei Profesioniste de Muzică Populară a Românilor 

din Serbia Rapsodia Bănățeană ; 

3. Suita Rapsodia Bănățeană pentru orchestră de muzică populară; aranjament Darian Rachitovan (din 

repertoriul Orchestrei Profesioniste de Muzică Populară a Românilor din Serbia Rapsodia Bănățeană ; 

 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 



Dobândirea competențelor propuse este de o importanță deosebită pentru un viitor profesor al 

disciplinelor muzicale, pentru un interpret de muzică tradițională și mai ales pentru un dirijor al 

orchestrei de muzică populară deorece îl pregătește în toate aspectele indispensabile unei astfel de 

activități (cunoașterea tehnicilor, a stilurilor, a elementelor de limbaj folcloric, precum și dobândirea 

deprinderilor de interpretare, dirijare a formațiilor) 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1Criterii de 

evaluare 

 10.2Metode de evaluare  10.3Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
   

   

10.5 

Seminar/laborator 

Participare activă Audiții periodice 40% 

Competențe 

dobândite 

Verificare 60% 

10.6  Standard minim de performanţă 

Studenții vor demonstra dobândirea competențelor propuse prin interpretarea repertoriului stabilit (solistic sau 

orchestral), corect din punct de vedere tehnic, stilistic – interpretativ. 

 

Data completării: 

28.09.2016 

 

Titular curs (Semnătura): 

Asist.univ. dr Eudjen Cinc 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

11. Date despre program 

1.2 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest 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 

 

12. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Ansamblul tradițional 

2.2 Titular activităţi de curs  

2.3 Titular activităţi de seminar Asist.univ.dr Eudjen Cinc 

2.4 Anul de studiu II  2.5 Semestrul 1,2 2.6 Tipul de evaluare V. 2.7 Regimul disciplinei Op. 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2curs - 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învățământ 

28 din care 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:  28 

Studiul stilistic și tehnic  10 

Audiții individuale, documentare audio și video  5 

Ore de sciere – notație folclorică  5 

Tutoriat   5 

Examinări   3 

3.7 Total ore studiu individual 22 Ore 

3.8 Total ore pe semestru  50 Ore 

3.9 Numărul de credite 2 Cr. 

 

 

14. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum / 

4.2 de competenţe  - probă  de competențe instrumentale (tehnică, stilistică, notație muzicală) în cazul 

interpreților instrumentiști; 

 - probă de aptitudini vocale tradiționale (tehnică , stilistică) în cazul interpreților vocali. 

 

 

 

15. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului / 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala pentru repetițiile ansamblului; 



 Sală pentru studiul individual; 

 Pupitre pentru note, scaune; 

 Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe dobândite în 

urma studiului individual 

 

 

16. Competenţele specifice acumulate 
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 Aptitudini specifice interpretării folclorice (tehnică de interpretare, elemente de stilistică – 

ornamentație  specifică muzicii populare); 

 Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la utilizarea 

auzului şi a gândirii muzicale în stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

şi sensul muzical, ca şi la corelarea acestora cu tehnica instrumentală; 

 Citirea textelor muzicale cu elemente specifice de scriere folclorică; 

 Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor folclorice şi a metodelor fundamentale 

de analiză muzicală; 

 Utilizarea corectă şi funcţională a elementelor de bază ale tehnicii interpretative (iniţiere 

vocală şi/sau  instrumentală); 

 Cunoștiințe  privind specificul zonal al interpretării; 

 Aptitudini de a cânta în formație orchestrală de tip folcloric după aranjamente; 

 Auz armonic și a senisibilitae către genul muzicii populare; 

 Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, construcţia şi 

studiul repertoriului până la susţinerea publică a creaţiei interpretative instrumentale/vocale. 
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 Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment artistic/unei 

unităţi de învăţare; 

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

la cerinţele pieţei muncii; 

 Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă într-o echipă multidisciplinară  pe diverse paliere 

ierahice ; 

  

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Obiectivul principal al disciplinei Ansamblu tradițional este dobândirea de 

aptitudini și cunoștiințe în domeniul interpretării folclorice instrumental - solistice  

și orchestrale, respectiv în domeniul interpretării vocal – folclorice. 

7.2 Obiectivele specifice  Să înțeleagă și aplice stilul de interpretare folcloric cu specificul fiecărei zone 

folclorice românești (O.ab1); 

 Să posede aptitudini de interpretare vocală și instrumentală (O.ab2); 

 Să cunoască noțiuni elementare de armonie folclorică (O.c1); 

 Să cunoască elementele de  ritmico- metrică și ornamentică specifică folclorului 

românesc (O.c2); 

 Să cunoască specificul folcloric al creațiilor popoarelor conlocuitare din Banat 

(folclorul sârbesc, maghiar, german), respectiv a creațiilor folclorice a românilor 

din afara granițelor României (O.c3); 

 

 

 

 

 



 

 

18. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Bibliografie: 

/ 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Solfegierea textelor muzicale aparținând zonelor folclorice românești 

(O.ab1) 

-Studenții vor solfegia 

piese din repertoriul 

vocal și instrumental 

aparținând diferitelor 

zone folclorice 

românești; 

 

Interpretarea instrumentală a textelor muzicale/știmelor aparținând 

aranjamentelor orchestrale (O.ab2) 

-Studenții vor interpreta 

instrumental știmele 

aranjamantelor 

orchestrale; 

 

Abordări stilistice ale textelor muzicale/știmelor din punct de vedere al 

ornamenticii, ritmico – metricii, dinamiii, caracterului, armoniei (O.c1; 

O.c2) 

-Studenții vor analiza 

repertoriul dat din 

punct de vedere al 

ornamenticii, ritmicii, 

dinamicii, metricii și a 

altor elemente de 

limbaj muzical; 

 

Repetiții – secțiunea acompaniament (O.ab2; O.c1) -Studiul pe 

partide/metoda 

exercițiului 

 

Repetiții pe paride (corzi, suflători) (O.ab2; O.c1) -Studiul pe 

partide/metoda 

exercițiului 

 

Repetiții individuale (O.c2) -Studiul 

individual/metoda 

exercițiului 

 

Repetiții de ansamblu (Oc.1; Oc3) -Studenții vor lua parte 

la repetițiile de 

ansamblu, valorificând 

cunoștiințele dobândite 

în cadrul celorlalte 

activități propuse; 

 

Bibliografie:  

4. Selecție de repertorii aparținând diferitelor zone folclorice românești și a popoarelor conlocuitoare din 

zona Banatului; 

 

 

 

19. Coroborareaconținuturilordisciplinei cu așteptărilereprezentanțilorcomunitățiiepistemice, 

asociațiilorprofesionaleșiangajatorilorreprezentativi din domeniulaferentprogramului 

Dobândirea competențelor propuse este de o importanță deosebită pentru un viitor profesor al 

disciplinelor muzicale, pentru un interpret de muzică tradițională și mai ales pentru un dirijor al 

orchestrei de muzică populară deorece îl pregătește în toate aspectele indispensabile unei astfel de 

activități (cunoașterea tehnicilor, a stilurilor, a elementelor de limbaj folcloric, precum și dobândirea 



deprinderilor de interpretare, dirijare a formațiilor) 

 

20. Evaluare 

Tip activitate 10.1Criterii de 

evaluare 

10.2Metode de evaluare 10.3Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
   

   

10.5 

Seminar/laborator 

Participare activă Audiții periodice 40% 

Competențe 

dobândite 

Verificare 60% 

10.6  Standard minim de performanţă 

Studenții vor demonstra dobândirea competențelor propuse prin interpretarea repertoriului stabilit (solistic sau 

orchestral), corect din punct de vedere tehnic, stilistic – interpretativ. 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Asist.univ. dr Eudjen Cinc 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 


