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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

1.  Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 

1.2 Facultatea  MUZICA 

1.3 Departamentul MUZICA SI ACTORIE 

1.4 Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea MUZICĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina CITIRE DE PARTITURI 

2.2 Titular activităţi de curs  

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Lect.univ. dr Eudjen Cinc 

2.5 Anul de studiu 2 2.6 Semestrul 1  2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei S 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 0,5 din care ore curs   seminar  lucrari 0,5 

3.2. Numar ore pe semestru 7 din care ore curs   seminar  lucrari 7 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  20 

ore 

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

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

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

Tutoriat   5 

Examinări    

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  10 

3.5 Total ore pe semestru 
1
  27 

3.6 Numărul de credite  1 

 

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 
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5.1 de desfăşurare a cursului  / 

 

5.2 de desfăşurare a seminarului  / 

 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - sală de curs cu conectare la internet; 

 - mijloace de notat şi scris – caiete de muzică, creioane; tablă 

liniată cu portative; 

 - cursuri necesare desfăşurării activităţii şi bibliografie 

opţională; 

 - mijloace audio şi video necesare audiţiilor muzicale şi 

prezentărilor în cadrul cursurilor; 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră pe baza abilităţilor 

auditive şi de scris-citit muzical dobândite  

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

fundamentale de analiză muzicală 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n

sv
er

sa
le

  Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment artistic/unei 

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

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

ierahice 

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

la cerinţele pieţei muncii 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 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 
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interpretarea unor lucrări muzicale 

7.2 Obiectivele specifice - Definirea noţiunilor, raporturilor şi conceptelor ce stau la 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 grafică a unor 

configuraţii sonore sau care exprimă sonor grafia muzicală, 

utilizând principiile şi metodele consacrate, cu grad mediu de 

dificultate 

  

 

8. Conţinuturi  

8.1 Lucrari Metode de predare Observaţii 

CITIREA PARTITURILOR CORALE SI 

SIMFONICE DIN PERIOADE 

ISTORICE DIVERSE 

Explicatia, demonstratia  

Bibliografie: 

1. Stoianov, Petru – Citire de partituri, Citirea in chei – Editura 

fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008 

2. Vulpe, Damian - Antologie corala, vol. 1-6, Editura Universitatii 

de Vest din Timsioara, 1991-1997 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

   

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

 PROBA PRACTICA 100% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

 

Pentru promovare  este necesara obtinerea notei 5 la verificarea partiala din timpul semestrului, precum si 

obtinerea notei 5 la evaluarea finala.  

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

1. Date despre program 

1.2 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 

1.2 Facultatea  MUZICA 

1.3 Departamentul MUZICA SI ACTORIE 

1.4 Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea MUZICĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina CITIRE DE PARTITURI 

2.2 Titular activităţi de curs  

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Lect.univ. dr Eudjen Cinc 

2.5 Anul de studiu 2 2.6 Semestrul 2  2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei S 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 0,5 din care ore curs   seminar  lucrari 0,5 

3.2. Numar ore pe semestru 7 din care ore curs   seminar  lucrari 7 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  20 

ore 

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

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

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

Tutoriat   5 

Examinări    

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  10 

3.5 Total ore pe semestru 
2
  27 

3.6 Numărul de credite  1 

 

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 
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5.1 de desfăşurare a cursului  / 

 

5.2 de desfăşurare a seminarului  / 

 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - sală de curs cu conectare la internet; 

 - mijloace de notat şi scris – caiete de muzică, creioane; tablă 

liniată cu portative; 

 - cursuri necesare desfăşurării activităţii şi bibliografie 

opţională; 

 - mijloace audio şi video necesare audiţiilor muzicale şi 

prezentărilor în cadrul cursurilor; 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
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 Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră pe baza abilităţilor 

auditive şi de scris-citit muzical dobândite  

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

fundamentale de analiză muzicală 

 

C
o

m
p
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en

ţe
 t

ra
n
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  Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment artistic/unei 

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

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

ierahice 

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

la cerinţele pieţei muncii 

 

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

7.2 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 
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interpretarea unor lucrări muzicale 

7.3 Obiectivele specifice - Definirea noţiunilor, raporturilor şi conceptelor ce stau la 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 grafică a unor 

configuraţii sonore sau care exprimă sonor grafia muzicală, 

utilizând principiile şi metodele consacrate, cu grad mediu de 

dificultate 

  

 

8. Conţinuturi  

8.1 Lucrari Metode de predare Observaţii 

CITIREA PARTITURILOR CORALE SI 

SIMFONICE DIN PERIOADE 

ISTORICE DIVERSE 

Explicatia, demonstratia  

Bibliografie: 

3. Stoianov, Petru – Citire de partituri, Citirea in chei – Editura 

fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008 

4. Vulpe, Damian - Antologie corala, vol. 1-6, Editura Universitatii 

de Vest din Timsioara, 1991-1997 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

   

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

 PROBA PRACTICA 100% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

 

Pentru promovare  este necesara obtinerea notei 5 la verificarea partiala din timpul semestrului, precum si 

obtinerea notei 5 la evaluarea finala.  

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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