
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

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-Instrumente 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Contrapunct şi fugă 

2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Gabriel Almaşi 

2.3 Titular activităţi de seminar Lector Univ. Dr. Gabriel Almaşi 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 5 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei Df 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar 1 laborator  

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar 14 laborator  

3.3.Distribuţia fondului de timp:  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   3 

Alte activităţi:Analize muzicale, armonizări de corale  5 

3.4 Total ore studiu individual 28 2x14 

săpt. 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 56  

3.6 Numărul de credite 3  

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la armonie în semestrele I-III. 

4.2 de competenţe  Capacităţi de citirea a partiturilor muzicale, gîndire logică 

 

 

 

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   

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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n
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e 

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

exprimă sonor grafia muzicală, utilizând principiile şi metodele consacrate 

 

                   Utilizarea adecvată de date, teorii, principii fundamentale, referitoare la diferitele 

culturi/epoci/stiluri/genuri muzicale 

                    Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin 

intermediul instrumentului şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, integrând 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoştinţe de specialitate în domeniul studiat (cunoştinţe teoretice, 

înţelegerea-explicarea interpretarea datelor teoretice) 

7.2 Obiectivele specifice 1. Abilitatea de a construi linii melodice în stil palestrinian utilizând 

durate specifice contrapunctului renascentist; 

-capacitatea de a realiza o temă de contrapunct vocal la 2 voci; 

-analiza complexă a unui opus renascentist. 

2. Atitudine deschisă spre valorile muzicii culte 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Contrapunctul vocal al renaşterii. 

Preliminarii Istorice. Ars antiqua. Ars 

nova. 

Expunere însoţită de 

exemple şi teme aplicative 

Studenţii vor avea de făcut, pentru 

săptămâna următoare,1-2 teme de 

curs,cu problematica cursului din 

săptămâna respectivă, care vor fi 

verificate în orele de seminar 

 



2. Giovanni Pierluigi da Palestrina şi 

Polifonia Vocală a Renaşterii. Trăsăturile 

caracteristice ale stilului palestrinian. 

Id. Id. 

3. Modurile Id. Id. 

4.Cantus Firmus Id. Id. 

5.Specia 1 la două voci 

6.Specia 2 la două voci Id. Id. 

7 Specia 3 la două voci Id. Id. 

8 Specia 4 la două voci Id. Id. 

9.Specia 5 la două voci Id. Id. 

10.Scriitura liberă la două voci Id. Id. 

11.Contrapunctul imitativ la două voci 

 

Id. Id. 

12 Imitaţia la două voci Id. Id. 

13.Canonul la două voci 

 

Id. Id. 

14. Forma de Motet 

 

Id. Id. 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Exerciţiu dinamic, 

demonstraţia 

Studenţii vor avea de făcut, pentru 

săptămâna următoare,1-2 teme de 

curs,cu problematica cursului din 

săptămâna respectivă, care vor fi 

verificate în orele de seminar 

 

-Teme aplicative la cursul 2 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 3 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 4 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 8 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 10 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 11 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 12 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 13 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. Id. 

 

Bibliografie 

 

Comes, Liviu, Nemţeanu-Rotaru, Doina: Contrapunct – Manual pentru liceele de muzică – Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1977 

Comes, Liviu: Melodica palestriniană 

Eisikovits, Max: Polifonia vocală a Renaşterii – Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R. – Bucureşti, 

1966 

Eisikovits, Max: Polifonia barocului – Stilul bachian – Ed. Muzicală a U.C. din R.S.R., Bucureşti, 1973 

Jeppesen, Knud: Contrapunctul – Ed. Muzicală a U. C. din R.S.R., Bucureşti, 1967 

Negrea, Marţian: Tratat de contrapunct şi fugă-Editura de Stat pentru Literatură și Artă,- București 1956 



Toduţă, Sigismund: Formele muzicale ale Barocului în creaţia lui J. S. Bach – vol. I, II, III, Ed. Muzicală, 

Bucureşti. 

Voiculescu, Dan: Fuga în creaţia lui J. S. Bach, Ed. Muzicală, Bucureşti 2000 

 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

Examen scris 70% 

   

9.2 Seminar 

Două evaluări 

pe parcursul 

semestrului 

Exemplificare şi corectură a 

greşelilor din temele pregătite 

pentru seminar, verificarea 

cunoştinţelor teoretice 

20% 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

 10% 

9.3 

Laborator/lucrari 

   

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Construirea corectă a unei teme de contrapunct vocal  în stilul lui Palestrina. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

 

Titular curs (Semnătura): 

Gabriel Almasi 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

10. Date despre program 

1.2 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

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-Instrumente 

 

11. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Contrapunct şi fugă 

2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Gabriel Almaşi 

2.3 Titular activităţi de seminar Lector Univ. Dr. Gabriel Almaşi 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 6 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei Df 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar 1 laborator  

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar 14 laborator  

3.3.Distribuţia fondului de timp:  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   3 

Alte activităţi:Analize muzicale, armonizări de corale  5 

3.4 Total ore studiu individual 28 2x14 

săpt. 

3.5 Total ore pe semestru 
2
 56  

3.6 Numărul de credite 3  

 

 

13. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la armonie în semestrele I-III. 

4.2 de competenţe  Capacităţi de citirea a partiturilor muzicale, gîndire logică 

 

 

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



 

14. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

15. Competenţele specifice acumulate 

C
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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 

 

                   Utilizarea adecvată de date, teorii, principii fundamentale, referitoare la diferitele 

culturi/epoci/stiluri/genuri muzicale 

                    Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin 

intermediul instrumentului şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, integrând 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoştinţe de specialitate în domeniul studiat (cunoştinţe teoretice, 

înţelegerea-explicarea interpretarea datelor teoretice) 

7.2 Obiectivele specifice 1. Abilitatea de a construi linii melodice în stil bachian ; 

-capacitatea de a realiza o temă de contrapunct instrumental la 2 voci; 

-analiza complexă a inventiunilor şi fugilor la 2 voci . 

2. Atitudine deschisă spre valorile muzicii culte 

 

17. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Contrapunctul instrumental din 

perioada Barocului 

Expunere însoţită de 

exemple şi teme aplicative 

Studenţii vor avea de făcut, pentru 

săptămâna următoare,1-2 teme de 

curs,cu problematica cursului din 

săptămâna respectivă, care vor fi 



verificate în orele de seminar 

 

2. Armonia Id. Id. 

3. Melodia  Id. Id. 

4.Modulaţia Id. Id. 

5.Contrapunctul la 2 voci cu bas general. 

6.Disonanţele Id. Id. 

7. Note melodico-ornamentale Id. Id. 

8.Contrapunctul cu bas ornamentat Id. Id. 

9.Contrapunctul răsturnabil Id. Id. 

10.Imitatia Id. Id. 

11.Contrapunctul imitativ 

 

Id. Id. 

12 Invenţiunea la 2 voci Id. Id. 

13.Forma de fugă 

 

Id. Id. 

14. Fuga la 2 voci 

 

Id. Id. 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Exerciţiu dinamic, 

demonstraţia 

Studenţii vor avea de făcut, pentru 

săptămâna următoare,1-2 teme de 

curs,cu problematica cursului din 

săptămâna respectivă, care vor fi 

verificate în orele de seminar 

 

-Teme aplicative la cursul 2 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 3 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 4 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 8 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 10 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 11 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 12 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 13 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. Id. 

 

Bibliografie 

 

Comes, Liviu, Nemţeanu-Rotaru, Doina: Contrapunct – Manual pentru liceele de muzică – Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1977 

Comes, Liviu: Melodica palestriniană 

Eisikovits, Max: Polifonia vocală a Renaşterii – Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R. – Bucureşti, 

1966 

Eisikovits, Max: Polifonia barocului – Stilul bachian – Ed. Muzicală a U.C. din R.S.R., Bucureşti, 1973 

Jeppesen, Knud: Contrapunctul – Ed. Muzicală a U. C. din R.S.R., Bucureşti, 1967 

Negrea, Marţian: Tratat de contrapunct şi fugă-Editura de Stat pentru Literatură și Artă,- București 1956 



Toduţă, Sigismund: Formele muzicale ale Barocului în creaţia lui J. S. Bach – vol. I, II, III, Ed. Muzicală, 

Bucureşti. 

Voiculescu, Dan: Fuga în creaţia lui J. S. Bach, Ed. Muzicală, Bucureşti 2000 

 

 

 

18.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

Examen scris 70% 

   

9.2 Seminar 

Două evaluări 

pe parcursul 

semestrului 

Exemplificare şi corectură a 

greşelilor din temele pregătite 

pentru seminar, verificarea 

cunoştinţelor teoretice 

20% 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

 10% 

9.3 

Laborator/lucrari 

   

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Construirea corectă a unei teme de contrapunct instrumental la 2 voci  în stilul lui Bach. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

 

Titular curs (Semnătura): 

Gabriel Almasi 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

19. Date despre program 

1.3 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

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-Instrumente 

 

20. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Contrapunct şi fugă 

2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Gabriel Almaşi 

2.3 Titular activităţi de seminar Lector Univ. Dr. Gabriel Almaşi 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 6 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei Df 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar 1 laborator  

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar 14 laborator  

3.3.Distribuţia fondului de timp:  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   3 

Alte activităţi:Analize muzicale, armonizări de corale  5 

3.4 Total ore studiu individual 28 2x14 

săpt. 

3.5 Total ore pe semestru 
3
 56  

3.6 Numărul de credite 3  

 

 

22. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la armonie în semestrele I-III. 

4.2 de competenţe  Capacităţi de citirea a partiturilor muzicale, gîndire logică 

 

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



 

 

23. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

24. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

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

exprimă sonor grafia muzicală, utilizând principiile şi metodele consacrate 

 

                   Utilizarea adecvată de date, teorii, principii fundamentale, referitoare la diferitele 

culturi/epoci/stiluri/genuri muzicale 

                    Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin 

intermediul instrumentului şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, integrând 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoştinţe de specialitate în domeniul studiat (cunoştinţe teoretice, 

înţelegerea-explicarea interpretarea datelor teoretice) 

7.2 Obiectivele specifice 1. Abilitatea de a construi linii melodice în stil bachian ; 

-capacitatea de a realiza o temă de contrapunct instrumental la 2 voci; 

-analiza complexă a inventiunilor şi fugilor la 2 voci . 

2. Atitudine deschisă spre valorile muzicii culte 

 

26. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Contrapunctul instrumental din 

perioada Barocului 

Expunere însoţită de 

exemple şi teme aplicative 

Studenţii vor avea de făcut, pentru 

săptămâna următoare,1-2 teme de 

curs,cu problematica cursului din 



săptămâna respectivă, care vor fi 

verificate în orele de seminar 

 

2. Armonia Id. Id. 

3. Melodia  Id. Id. 

4.Modulaţia Id. Id. 

5.Contrapunctul la 2 voci cu bas general. 

6.Disonanţele Id. Id. 

7. Note melodico-ornamentale Id. Id. 

8.Contrapunctul cu bas ornamentat Id. Id. 

9.Contrapunctul răsturnabil Id. Id. 

10.Imitatia Id. Id. 

11.Contrapunctul imitativ 

 

Id. Id. 

12 Invenţiunea la 2 voci Id. Id. 

13.Forma de fugă 

 

Id. Id. 

14. Fuga la 2 voci 

 

Id. Id. 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Exerciţiu dinamic, 

demonstraţia 

Studenţii vor avea de făcut, pentru 

săptămâna următoare,1-2 teme de 

curs,cu problematica cursului din 

săptămâna respectivă, care vor fi 

verificate în orele de seminar 

 

-Teme aplicative la cursul 2 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 3 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 4 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 8 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 10 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 11 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 12 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 13 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. Id. 

 

Bibliografie 

 

Comes, Liviu, Nemţeanu-Rotaru, Doina: Contrapunct – Manual pentru liceele de muzică – Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1977 

Comes, Liviu: Melodica palestriniană 

Eisikovits, Max: Polifonia vocală a Renaşterii – Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R. – Bucureşti, 

1966 

Eisikovits, Max: Polifonia barocului – Stilul bachian – Ed. Muzicală a U.C. din R.S.R., Bucureşti, 1973 

Jeppesen, Knud: Contrapunctul – Ed. Muzicală a U. C. din R.S.R., Bucureşti, 1967 



Negrea, Marţian: Tratat de contrapunct şi fugă-Editura de Stat pentru Literatură și Artă,- București 1956 

Toduţă, Sigismund: Formele muzicale ale Barocului în creaţia lui J. S. Bach – vol. I, II, III, Ed. Muzicală, 

Bucureşti. 

Voiculescu, Dan: Fuga în creaţia lui J. S. Bach, Ed. Muzicală, Bucureşti 2000 

 

 

 

27.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

Examen scris 70% 

   

9.2 Seminar 

Două evaluări 

pe parcursul 

semestrului 

Exemplificare şi corectură a 

greşelilor din temele pregătite 

pentru seminar, verificarea 

cunoştinţelor teoretice 

20% 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

 10% 

9.3 

Laborator/lucrari 

   

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Construirea corectă a unei teme de contrapunct instrumental la 2 voci  în stilul lui Bach. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Gabriel Almasi 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

28. Date despre program 

1.4 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

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-Instrumente 

 

29. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Contrapunct şi fugă 

2.2 Titular activităţi de curs Lector Univ. Dr. Gabriel Almaşi 

2.3 Titular activităţi de seminar Lector Univ. Dr. Gabriel Almaşi 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu IV 2.6 Semestrul 8 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei Df 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar 1 laborator  

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar 14 laborator  

3.3.Distribuţia fondului de timp:  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   3 

Alte activităţi:Analize muzicale, armonizări de corale  5 

3.4 Total ore studiu individual 28 2x14 

săpt. 

3.5 Total ore pe semestru 
4
 56  

3.6 Numărul de credite 2  

 

 

31. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la armonie în semestrele I-III. 

4.2 de competenţe  Capacităţi de citirea a partiturilor muzicale, gîndire logică 

 

 

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



 

32. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a seminarului   

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

33. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

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

exprimă sonor grafia muzicală, utilizând principiile şi metodele consacrate 

 

                   Utilizarea adecvată de date, teorii, principii fundamentale, referitoare la diferitele 

culturi/epoci/stiluri/genuri muzicale 

                    Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin 

intermediul instrumentului şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, integrând 

cunoştinţele teoretice asimilate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 .  

 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoştinţe de specialitate în domeniul studiat (cunoştinţe teoretice, 

înţelegerea-explicarea interpretarea datelor teoretice) 

7.2 Obiectivele specifice 1. Abilitatea de a construi linii melodice în stil bachian ; 

-capacitatea de a realiza o temă de contrapunct instrumental la 3 voci în 

stilul lui Bach, precum şi dobândirea abilităţii de a analiza şi înţelege 

lucrări polifonice din secolul XX 

2. Atitudine deschisă spre valorile muzicii culte 

 

35. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Contrapunctul instrumental din 

perioada Barocului-recapitulare 

Expunere însoţită de 

exemple şi teme aplicative 

Studenţii vor avea de făcut, pentru 

săptămâna următoare,1-2 teme de 

curs,cu problematica cursului din 



săptămâna respectivă, care vor fi 

verificate în orele de seminar 

 

2. Forma de invenţiune la 3 voci Id. Id. 

3. Secţiunile invenţiunii la 3 voci Id. Id. 

4.Construirea unei Invenţiuni la 3 voci Id. Id. 

5.Forma de fuga la 3 voci 

6.Secţiunile fugii la 3 voci Id. Id. 

7. Tema de fugă şi răspunsul Id. Id. 

8.Expoziţia  Id. Id. 

9.Episodul şi modulaţia Id. Id. 

10.Reprizele mediene şi modalităţi de 

prelucrare tematică 

Id. Id. 

11.Stretto 

 

Id. Id. 

12 Construirea unei fugi la 3 voci Id. Id. 

13.Polifonia secolului XX. Hindemith 

 

Id. Id. 

14. Polifonia secolului XX. Bartok. Id. Id. 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Exerciţiu dinamic, 

demonstraţia 

Studenţii vor avea de făcut, pentru 

săptămâna următoare,1-2 teme de 

curs,cu problematica cursului din 

săptămâna respectivă, care vor fi 

verificate în orele de seminar 

 

-Teme aplicative la cursul 2 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 3 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 4 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 8 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 10 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 11 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 12 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 13 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. Id. 
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36.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

Examen scris 70% 

   

9.2 Seminar 

Două evaluări 

pe parcursul 

semestrului 

Exemplificare şi corectură a 

greşelilor din temele pregătite 

pentru seminar, verificarea 

cunoştinţelor teoretice 

20% 

Prezenţa activă 

la curs şi la 

seminar 

 10% 

9.3 

Laborator/lucrari 

   

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Construirea corectă a unei teme de contrapunct instrumental la 3 voci în stilul lui Bach. 
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