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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea STILISICA INTERPRETĂRII MUZICALE  

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei TEORIA MUZICII, SOLFEGIU, DICTEU 

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. VERONICA LAURA DEMENESCU 

2.3. Titularul activităților de seminar   

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

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs   3.3. seminar/laborator  14 

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

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 

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

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

Examinări  

Tutorat   

Examinări  

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  10 

3.8. Total ore pe semestru 24 

3.9. Număr de credite 3 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină;. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul 

muzical şi configuraţia sonoră (având un grad 
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mediu de ificultate),  

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 

C4 

Utilizarea corectă şi funcţională 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 elementara a producţiilor 

sonore 

Competențe transversale   

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii 

(principii, norme, date, clasificări); Aria 

metodologică: însuşirea unor instrumente de 

analiză şi creaţie muzicală (metode, tehnici, 

procedee de analiză şi creaţie muzicală); Aria 

artistică: aprecierea şi interpretarea unor 

lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 

coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 

conţinuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale 

 Definirea  noţiunilor, raporturilor şi 

conceptelor ce stau a baza codificării grafice a 

muzicii.  

 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 specifice  

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale 

(inclusiv a partiturilor de orchestră) pentru 

formarea unui auz muzical complex (melodic, 

armonic, polifonic) 

 Elaborarea de teme care vizează traducerea 
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grafică a unor configuraţii sonore sau care 

exprimă sonor grafia muzicală, utilizând 

principiile şi metodele consacrate, cu grad 

mediu de dificultate 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

   

8.2. Seminar  Metode de predare Observații 

CITIREA PARTITURILOR 

CORALE  

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea 1. Demenescu Veronica Laura - 

Note de curs 

REPERTORIU 

 

1. Giovanni Gastoldi - Nimfe mici şi drăgălaşe 

2. Nicolae Ursu - Urâtu mă duce-n lume 

3. Gavril Galinescu - Noapte de vară 

4. Hans Leo Hassler - Fugind treceam păduri 

5. Iosif Velceanu- Seara pe la noi 

6. Maria von Weber - În crâng 
 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs    

    

    

9.5. Seminar/laborator  EVALUARE PRACTICĂ 50% 

  ACTIVITATEA SEMESTRIALĂ 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 

Pentru acordarea notei 5 este necesară obţinerea acesteia la toate activităţile cu caracter 

obligatoriu descrise în fişa disciplinei, respectiv: 10 prezente la lucrări practice, 10 evaluări 

intermediare, obţinerea notei 5 la verificarea parţială din timpul semestrului. 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Prezenţa la cursuri şi seminarii este obligatorie, în conformitate cu prevederile regulamentelor 

UVT. 

 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

 

      Semnătura directorului de departament  
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea STILISICA INTERPRETĂRII MUZICALE  

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei CITIRE DE PARTITURI 

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. VERONICA LAURA DEMENESCU 

2.3. Titularul activităților de seminar   

2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

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

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

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

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 

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

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

Examinări  

Tutorat   

Examinări  

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  10 

3.8. Total ore pe semestru 24 

3.9. Număr de credite 3 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină;. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul 

muzical şi configuraţia sonoră (având un grad 
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mediu de ificultate),  

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 

C4 

Utilizarea corectă şi funcţională 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 elementara a producţiilor 

sonore 

Competențe transversale   

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii 

(principii, norme, date, clasificări); Aria 

metodologică: însuşirea unor instrumente de 

analiză şi creaţie muzicală (metode, tehnici, 

procedee de analiză şi creaţie muzicală); Aria 

artistică: aprecierea şi interpretarea unor 

lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 

coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 

conţinuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale 

 Definirea  noţiunilor, raporturilor şi 

conceptelor ce stau a baza codificării grafice a 

muzicii.  

 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 specifice  

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale 

(inclusiv a partiturilor de orchestră) pentru 

formarea unui auz muzical complex (melodic, 

armonic, polifonic) 

 Elaborarea de teme care vizează traducerea 



  

 

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUÂUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 

grafică a unor configuraţii sonore sau care 

exprimă sonor grafia muzicală, utilizând 

principiile şi metodele consacrate, cu grad 

mediu de dificultate 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

   

8.2. Seminar  Metode de predare Observații 

CITIREA PARTITURILOR 

CORALE  

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea 2. Demenescu Veronica Laura - 

Note de curs 

REPERTORIU 

 

7. Giovanni Gastoldi - Nimfe mici şi drăgălaşe 

8. Nicolae Ursu - Urâtu mă duce-n lume 

9. Gavril Galinescu - Noapte de vară 

10. Hans Leo Hassler - Fugind treceam păduri 

11. Iosif Velceanu- Seara pe la noi 

12. Maria von Weber - În crâng 
 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs    

    

    

9.5. Seminar/laborator  EVALUARE PRACTICĂ 50% 

  ACTIVITATEA PE SEMESTRU 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 

Pentru acordarea notei 5 este necesară obţinerea acesteia la toate activităţile cu caracter 

obligatoriu descrise în fişa disciplinei, respectiv: 10 prezente la lucrări practice, 10 evaluări 

intermediare, obţinerea notei 5 la verificarea parţială din timpul semestrului. 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Prezenţa la cursuri şi seminarii este obligatorie, în conformitate cu prevederile regulamentelor 

UVT. 

 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

 

      Semnătura directorului de departament  
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea STILISICA INTERPRETĂRII MUZICALE - DIRIJAT 

CORAL 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei CITIRE DE PARTITURI  

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. VERONICA LAURA DEMENESCU 

2.3. Titularul activităților de seminar   

2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

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

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

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

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 

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

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

Examinări  

Tutorat   

Examinări  

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  10 

3.8. Total ore pe semestru 24 

3.9. Număr de credite 3 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină;. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul 
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muzical şi configuraţia sonoră (având un grad 

mediu de ificultate),  

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 

C4 

Utilizarea corectă şi funcţională 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 elementara a producţiilor 

sonore 

Competențe transversale   

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii 

(principii, norme, date, clasificări); Aria 

metodologică: însuşirea unor instrumente de 

analiză şi creaţie muzicală (metode, tehnici, 

procedee de analiză şi creaţie muzicală); Aria 

artistică: aprecierea şi interpretarea unor 

lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 

coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 

conţinuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale 

 Definirea  noţiunilor, raporturilor şi 

conceptelor ce stau a baza codificării grafice a 

muzicii.  

 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 specifice  

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale 

(inclusiv a partiturilor de orchestră) pentru 

formarea unui auz muzical complex (melodic, 

armonic, polifonic) 
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 Elaborarea de teme care vizează traducerea 

grafică a unor configuraţii sonore sau care 

exprimă sonor grafia muzicală, utilizând 

principiile şi metodele consacrate, cu grad 

mediu de dificultate 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

   

8.2. Seminar  Metode de predare Observații 

CITIREA PARTITURILOR 

CORALE  

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea 3. Demenescu Veronica Laura - 

Note de curs 

REPERTORIU 

 

13. Henry Purcell – Ciocârlia 

14. Gavriil Musicescu - Doamne, buzele mele 

15. John Dowland - Vino iar 

16. Sabin Drăgoi - Idilă bihoreană 

17. Porumbescu - Dormi uşor 

18. Carl Orff - Odi et amo 
 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs    

    

    

9.5. Seminar/laborator  EVALUARE PRACTICĂ 50% 

  ACTIVITATEA SEMESTRIALĂ 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 

Pentru acordarea notei 5 este necesară obţinerea acesteia la toate activităţile cu caracter 

obligatoriu descrise în fişa disciplinei, respectiv: 10 prezente la lucrări practice, 10 evaluări 

intermediare, obţinerea notei 5 la verificarea parţială din timpul semestrului. 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Prezenţa la cursuri şi seminarii este obligatorie, în conformitate cu prevederile regulamentelor 

UVT. 

 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

 

      Semnătura directorului de departament  
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea STILISICA INTERPRETĂRII MUZICALE  

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei CITIRE DE PARTITURI 

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. VERONICA LAURA DEMENESCU 

2.3. Titularul activităților de seminar   

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

 

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

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

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

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 

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

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

Examinări  

Tutorat   

Examinări  

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  10 

3.8. Total ore pe semestru 24 

3.9. Număr de credite 3 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină;. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul 

muzical şi configuraţia sonoră (având un grad 
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mediu de ificultate),  

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 

C4 

Utilizarea corectă şi funcţională 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 elementara a producţiilor 

sonore 

Competențe transversale   

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii 

(principii, norme, date, clasificări); Aria 

metodologică: însuşirea unor instrumente de 

analiză şi creaţie muzicală (metode, tehnici, 

procedee de analiză şi creaţie muzicală); Aria 

artistică: aprecierea şi interpretarea unor 

lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 

coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 

conţinuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale 

 Definirea  noţiunilor, raporturilor şi 

conceptelor ce stau a baza codificării grafice a 

muzicii.  

 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 specifice  

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale 

(inclusiv a partiturilor de orchestră) pentru 

formarea unui auz muzical complex (melodic, 

armonic, polifonic) 

 Elaborarea de teme care vizează traducerea 
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grafică a unor configuraţii sonore sau care 

exprimă sonor grafia muzicală, utilizând 

principiile şi metodele consacrate, cu grad 

mediu de dificultate 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

   

8.2. Seminar  Metode de predare Observații 

CITIREA PARTITURILOR 

CORALE  

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea 4. Demenescu Veronica Laura - 

Note de curs 

REPERTORIU 

 

19. G. Kiriac – Morarul 

20. W. A. Mozart - Ave verum 

21. Johannes Brahms - Noapte în codru 

22. Christoph W. Gluck - Hoch tut euch auf 

23. Anton Bruckner - Locus iste 
 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs    

    

    

9.5. Seminar/laborator  EVALUARE PRACTICĂ 50% 

  ACTIVITATEA SEMESTRIALĂ 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 

Pentru acordarea notei 5 este necesară obţinerea acesteia la toate activităţile cu caracter 

obligatoriu descrise în fişa disciplinei, respectiv: 10 prezente la lucrări practice, 10 evaluări 

intermediare, obţinerea notei 5 la verificarea parţială din timpul semestrului. 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Prezenţa la cursuri şi seminarii este obligatorie, în conformitate cu prevederile regulamentelor 

UVT. 

 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

 

      Semnătura directorului de departament  

 


