
 

Anexa nr. 2 

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 Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Dirijat cor 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a. Dr. Roşca Mihaela Silvia 

2.3 Titular activităţi de seminar C.d.a. Iordănescu Darius 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 1  seminar  lucrari 1 

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat   10 

Examinări    

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  50 

3.5 Total ore pe semestru 
1
  78 

3.6 Numărul de credite  6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

                                                           
1
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.3 de desfăşurare a laboratorului / 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 C1. Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră (având un 

grad mediu de dificultate), 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 

 C3.Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 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 elementară a producţiilor sonore. 
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 CT1. Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale 

 CT2. 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 

Competenţa de a parcurge toate etapele necesare  instruirii eficiente a unor 

ansambluri corale (cor pe voci egale, cor mixt, ansambluri camerale). 

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 specific 

 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 

 Descrierea la nivel conceptual a elementelor structurale ale 

limbajului muzical, cu scopul definirii tehnicilor clasice de 

scriitură şi a metodelor fundamentale de analiză. 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 



muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 

tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 

lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

 Proiectarea şi realizarea unei vaste documentări privind una sau 

mai multe lucrări muzicale ample, din perspectiva analizei formei 

şi a utilizării tehnicilor clasice de scriitură 

 

 

8. Conţinuturi  

 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Repere istorice privind arta dirijorală   Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Repere istorice privind arta dirijorală   idem idem 

3. Multilateralitatea profesiunii de dirijor idem idem 

4.  Multilateralitatea profesiunii de dirijor idem idem 

5. Principiile fundamentale ale tehnicii dirijorale 

– aparatul dirijoral şi funcţiile sale 

idem idem 

6. Principiile fundamentale ale tehnicii dirijorale 

– aparatul dirijoral şi funcţiile sale 

idem idem 

7. Tehnica tactării – mişcarea dirijorală; 

Schemele dirijorale ale măsurilor de 2 şi 3 timpi 

idem idem 

8. Tehnica tactării – mişcarea dirijorală; 

Schemele dirijorale ale măsurilor de 2 şi 3 timpi 

idem idem 

9. Tehnica tactării – mişcarea dirijorală; 

Schemele dirijorale ale măsurilor de 2 şi 3 timpi 

idem idem 

10. Indicarea inceputului execuţiei muzicale şi 

încheierea sonorităţii; Consolidarea reculului şi 

independenţa braţelor 

idem idem 

11. Indicarea inceputului execuţiei muzicale şi 

încheierea sonorităţii; Consolidarea reculului şi 

independenţa braţelor 

idem idem 

12. Vocile omeneşti idem idem 

13. Genuri de voci - vocile corale de amatori idem idem 

14. Categorii de coruri şi variantele lor   idem idem 

 



Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 

1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 

 

PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, W.A.Mozart, 

L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, 

Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

8.2.  Lucrări Metode de predare Observaţii 

1.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs  

Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

3.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

4.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

5. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

6. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

7. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

8. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

9. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

10. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

11. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

12. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

13. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

14. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 



1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 

 

PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, 

A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

 

 

 

9. Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

 Prezenţa şi activitatea la curs 10% 

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

 Prezenţa şi activitatea la seminar 20% 

 PROBA PRACTICĂ 70% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Studentul va trebui să demonstreze cunoaşterea a cel puţin 50% din cerinţele impuse prin modalităţile de 

evaluare prevăzute. 

 

 

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 Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Dirijat cor 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a.Dr. Roşca Mihaela Silvia 

2.3 Titular activităţi de seminar c.d.a. Iordănescu Darius 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 1  seminar  lucrari 1 

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat   10 

Examinări    

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  50 

3.5 Total ore pe semestru 
2
  78 

3.6 Numărul de credite  6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.3 de desfăşurare a laboratorului / 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

                                                           
2
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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 C1. Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră (având un 

grad mediu de dificultate), 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 

 C3.Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 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 elementară a producţiilor sonore. 
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 CT1. Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale 

 CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse 

paliere ierahice 

 

 

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

 

7.2 Obiectivul general al disciplinei 

Competenţa de a parcurge toate etapele necesare  instruirii eficiente a unor 

ansambluri corale (cor pe voci egale, cor mixt, ansambluri camerale). 

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 specific 

 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 

 Descrierea la nivel conceptual a elementelor structurale ale 

limbajului muzical, cu scopul definirii tehnicilor clasice de 

scriitură şi a metodelor fundamentale de analiză. 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 

muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 

tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 



lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

 Proiectarea şi realizarea unei vaste documentări privind una sau 

mai multe lucrări muzicale ample, din perspectiva analizei formei 

şi a utilizării tehnicilor clasice de scriitură 

 

 

8. Conţinuturi  

 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Schema dirijorală a măsurii de 4 timpi Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Schema dirijorală a măsurii de 4 timpi idem Idem 

3. Schema dirijorală a măsurii de 4 timpi idem Idem 

4.  Divizarea timpilor măsurii idem Idem 

5. Divizarea timpilor măsurii idem Idem 

6. Marcarea intrărilor pe parcursul execuţiei 

muzicale în măsurile de 2 timpi 

idem Idem 

7. Marcarea intrărilor pe parcursul execuţiei 

muzicale în măsurile de 2 timpi 

idem Idem 

8. Marcarea intrărilor pe parcursul execuţiei 

muzicale în măsurile de 3 timpi 

idem Idem 

9. Marcarea intrărilor pe parcursul execuţiei 

muzicale în măsurile de 3 timpi 

idem Idem 

10. Marcarea intrărilor pe parcursul execuţiei 

muzicale în măsurile de 4 timpi 

idem Idem 

11. Fermata: pe timp idem Idem 

12. Fermata: pe părţi de timp idem Idem 

13. Fermata: pe pauză şi pe bara de măsură idem Idem 

14. Recapitulare   idem Idem 

 

Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 

1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 



Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 

 

PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, W.A.Mozart, 

L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, 

Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

8.2.  Lucrări Metode de predare Observaţii 

1.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs  

Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

3.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

4.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

5. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

6. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

7. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

8. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

9. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

10. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

11. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

12. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

13. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

14. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 

1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 



 

PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, 

A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

 

 

 

 

 

9. Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

 Prezenţa şi activitatea la curs 10% 

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

 Prezenţa şi activitatea la seminar 20% 

 PROBA PRACTICĂ 70% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Studentul va trebui să demonstreze cunoaşterea a cel puţin 50% din cerinţele impuse prin modalităţile de 

evaluare prevăzute. 

 

 

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 Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Dirijat cor 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a.Dr. Roşca Mihaela Silvia 

2.3 Titular activităţi de seminar c.d.a. Iordănescu Darius 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 1  seminar  lucrari 1 

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat   10 

Examinări    

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  50 

3.5 Total ore pe semestru 
3
  78 

3.6 Numărul de credite  5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.3 de desfăşurare a laboratorului / 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

                                                           
3
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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 C1. Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră (având un 

grad mediu de dificultate), 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 

 C3.Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 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 elementară a producţiilor sonore. 
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 CT1. Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale 

 CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse 

paliere ierahice 

 

 

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

 

7.3 Obiectivul general al disciplinei 

Competenţa de a parcurge toate etapele necesare  instruirii eficiente a unor 

ansambluri corale (cor pe voci egale, cor mixt, ansambluri camerale). 

7.4 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 specific 

 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 

 Descrierea la nivel conceptual a elementelor structurale ale 

limbajului muzical, cu scopul definirii tehnicilor clasice de 

scriitură şi a metodelor fundamentale de analiză. 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 

muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 

tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 



lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

 Proiectarea şi realizarea unei vaste documentări privind una sau 

mai multe lucrări muzicale ample, din perspectiva analizei formei 

şi a utilizării tehnicilor clasice de scriitură 

 

 

8. Conţinuturi  

 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Schemele dirijorale ale măsurilor compuse 

omogen de 6,9 şi 12 timpi 

Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Schemele dirijorale ale măsurilor compuse 

omogen de 6,9 şi 12 timpi 

idem Idem 

3. Schemele dirijorale ale măsurilor compuse 

omogen de 6,9 şi 12 timpi 

idem Idem 

4.  Cultivarea vocii umane; Studiul vocilor de 

copii; Igiena vocală 

idem Idem 

5. Cultivarea vocii umane; Studiul vocilor de 

copii; Igiena vocală 

idem Idem 

6. Cultivarea vocii umane; Studiul vocilor de 

copii; Igiena vocală 

idem Idem 

7. Acordajul corului idem Idem 

8. Acordajul corului idem Idem 

9. Elasticitatea corului idem Idem 

10. Elasticitatea corului idem Idem 

11. Alte probleme ale cântului idem Idem 

12. Alte probleme ale cântului idem idem 

13. Alte probleme ale cântului idem Idem 

14. Recapitulare   idem Idem 

 

Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 

1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 



 

PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, W.A.Mozart, 

L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, 

Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

8.2.  Lucrări Metode de predare Observaţii 

1.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

problematicilor tratate la curs  

Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

3.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

4.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

5. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

6. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

7. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

8. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

9. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

10. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

11. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

12. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

13. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

14. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 

1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 

 



PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, 

A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

 Prezenţa şi activitatea la curs 10% 

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

 Prezenţa şi activitatea la seminar 20% 

 PROBA PRACTICĂ 70% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Studentul va trebui să demonstreze cunoaşterea a cel puţin 50% din cerinţele impuse prin modalităţile de 

evaluare prevăzute. 

 

 

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 Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Dirijat cor 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a.Dr. Roşca Mihaela Silvia 

2.3 Titular activităţi de seminar c.d.a. Iordănescu Darius 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 1  seminar  lucrari 1 

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat   10 

Examinări    

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  50 

3.5 Total ore pe semestru 
4
  78 

3.6 Numărul de credite  5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.3 de desfăşurare a laboratorului / 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

                                                           
4
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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 C1. Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră (având un 

grad mediu de dificultate), 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 

 C3.Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 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 elementară a producţiilor sonore. 
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 CT1. Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale 

 CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse 

paliere ierahice 

 

 

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

 

7.4 Obiectivul general al disciplinei 

Competenţa de a parcurge toate etapele necesare  instruirii eficiente a unor 

ansambluri corale (cor pe voci egale, cor mixt, ansambluri camerale). 

7.5 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 specific 

 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 

 Descrierea la nivel conceptual a elementelor structurale ale 

limbajului muzical, cu scopul definirii tehnicilor clasice de 

scriitură şi a metodelor fundamentale de analiză. 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 

muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 

tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 



lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

 Proiectarea şi realizarea unei vaste documentări privind una sau 

mai multe lucrări muzicale ample, din perspectiva analizei formei 

şi a utilizării tehnicilor clasice de scriitură 

 

 

8. Conţinuturi  

 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Măsurile compuse eterogen   Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Măsurile compuse eterogen   idem Idem 

3. Măsurile compuse eterogen   idem Idem 

4.  Măsurile compuse eterogen   idem Idem 

5. Concentrarea timpilor măsurii, Măsuri 

alternative 

idem Idem 

6. Concentrarea timpilor măsurii, Măsuri 

alternative 

idem Idem 

7. Concentrarea timpilor măsurii, Măsuri 

alternative 

idem Idem 

8. Factori de expresie muzicală idem Idem 

9. Factori de expresie muzicală idem Idem 

10. Factori de expresie muzicală idem Idem 

11. Dicţiunea în muzica vocală idem Idem 

12. Dicţiunea în muzica vocală idem Idem 

13. Intonaţia idem Idem 

14. Recapitulare   idem Idem 

 

Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 

1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 



 

PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, W.A.Mozart, 

L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, 

Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

8.2.  Lucrări Metode de predare Observaţii 

1.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs  

Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

3.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

4.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

5. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

6. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

7. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

8. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

9. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

10. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

11. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

12. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

13. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

14. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 

1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 

 



PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, 

A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

 PPrezenţa şi activitatea la curs 10% 

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

 Prezenţa şi activitatea la seminar 20% 

 PROBA PRACTICĂ 70% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Studentul va trebui să demonstreze cunoaşterea a cel puţin 50% din cerinţele impuse prin modalităţile de 

evaluare prevăzute. 

 

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 Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Dirijat cor 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a.Dr. Roşca Mihaela Silvia 

2.3 Titular activităţi de seminar c.d.a. Iordănescu Darius 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari l 

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 1  seminar  lucrari 1 

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat   10 

Examinări    

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  50 

3.5 Total ore pe semestru 
5
  78 

3.6 Numărul de credite  5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.3 de desfăşurare a laboratorului / 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

                                                           
5
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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 C1. Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră (având un 

grad mediu de dificultate), 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 

 C3.Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 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 elementară a producţiilor sonore. 
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 CT1. Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale 

 CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse 

paliere ierahice 

 

 

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

 

7.5 Obiectivul general al disciplinei 

Competenţa de a parcurge toate etapele necesare  instruirii eficiente a unor 

ansambluri corale (cor pe voci egale, cor mixt, ansambluri camerale). 

7.6 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 specific 

 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 

 Descrierea la nivel conceptual a elementelor structurale ale 

limbajului muzical, cu scopul definirii tehnicilor clasice de 

scriitură şi a metodelor fundamentale de analiză. 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 

muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 

tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 



lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

 Proiectarea şi realizarea unei vaste documentări privind una sau 

mai multe lucrări muzicale ample, din perspectiva analizei formei 

şi a utilizării tehnicilor clasice de scriitură 

 

 

8. Conţinuturi  

 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Probleme de metodologie corală Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Probleme de metodologie corală idem Idem 

3. Probleme de metodologie corală idem Idem 

4.  Elementele limbajului muzical în procesul 

interpretativ 

idem Idem 

5. Elementele limbajului muzical în procesul 

interpretativ 

idem Idem 

6. Elementele limbajului muzical în procesul 

interpretativ 

idem Idem 

7. Elementele limbajului muzical în procesul 

interpretativ 

idem Idem 

8. Culoarea sonoră – mijloc de potenţare a 

expresivităţii 

idem Idem 

9. Culoarea sonoră – mijloc de potenţare a 

expresivităţii 

idem Idem 

10. Culoarea sonoră – mijloc de potenţare a 

expresivităţii 

idem Idem 

11. Despre repetiţii şi concerte idem Idem 

12. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

13. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

14. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă  

idem Idem 

 

Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 

1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 



Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 

 

PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, W.A.Mozart, 

L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, 

Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

8.2.  Lucrări Metode de predare Observaţii 

1.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs  

Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

3.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

4.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

5. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

6. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

7. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

8. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

9. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

10. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

11. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

12. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

13. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

14. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 



 

PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, 

A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

 

 

 

 

9. Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

 PPrezenţa şi activitatea la curs 10% 

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

 Prezenţa şi activitatea la seminar 20% 

 PROBA PRACTICĂ 70% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Studentul va trebui să demonstreze cunoaşterea a cel puţin 50% din cerinţele impuse prin modalităţile de 

evaluare prevăzute. 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (semnătura): 

Data avizării în departament 

 

 

Director departament (semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

9. 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 Pedagogie muzicală 

 

10. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Dirijat cor 

2.2 Titular activităţi de curs C.d.a.Dr. Roşca MIhaela 

2.3 Titular activităţi de seminar c.d.a. Iordănescu Darius 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DS 

  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 1  seminar  lucrari 1 

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  15 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  10 

Tutoriat   10 

Examinări    

Alte activităţi……………………………………   

3.4 Total ore studiu individual  50 

3.5 Total ore pe semestru 
6
  78 

3.6 Numărul de credite  5 

 

12. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

13. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

5.3 de desfăşurare a laboratorului / 

 

14. Competenţele specifice acumulate 

                                                           
6
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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 C1. Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră (având un 

grad mediu de dificultate), 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 

 C3.Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale. 

 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 elementară a producţiilor sonore. 
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 CT1. Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale 

 CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse 

paliere ierahice 

 

 

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

 

7.6 Obiectivul general al disciplinei 

Competenţa de a parcurge toate etapele necesare  instruirii eficiente a unor 

ansambluri corale (cor pe voci egale, cor mixt, ansambluri camerale). 

7.7 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 specific 

 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 

 Descrierea la nivel conceptual a elementelor structurale ale 

limbajului muzical, cu scopul definirii tehnicilor clasice de 

scriitură şi a metodelor fundamentale de analiză. 

 Stabilirea de corelaţii între tehnicile de scriitură (contrapunct, 

armonie, orchestraţie) şi morfologia, sintaxa şi arhitectura 

muzicală 

 Rezolvarea de probleme practice şi exerciţii muzicale, utilizând 

tehnicile clasice de scriitură şi metodele fundamentale de analiză 

muzicală 

 Analiza şi interpretarea morfologică şi sintactică a diferitelor 



lucrări sub aspectul formei şi al tehnicilor de scriitură 

 Proiectarea şi realizarea unei vaste documentări privind una sau 

mai multe lucrări muzicale ample, din perspectiva analizei formei 

şi a utilizării tehnicilor clasice de scriitură 

 

 

16. Conţinuturi  

 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

3. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

4.  Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

5. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

6. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

7. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

8. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

9. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

10. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

11. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

12. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

13. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă 

idem Idem 

14. Selectarea şi pregătirea repertoriului pentru 

examenul de licenţă  

idem Idem 

 

Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 

1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 



Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 

 

 

PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, W.A.Mozart, 

L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, 

Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

8.2.  Lucrări Metode de predare Observaţii 

1.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs  

Explicatia, 

Demonstratia, 

 Exerciţiul practic 

Exerciţiul practic; audiţie muzicală 

Referinţe:  

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, 

Editura Hyperion, Chişinău, 

1992 

 

2.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

3.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

4.  Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

5. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

6. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

7. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

8. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

9. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

10. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

11. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

12. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

13. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

14. Aplicaţii practice a situaţiilor şi 

probelmaticilor tratate la curs 

idem Idem 

Bibliografie: 

Românu, Ion, Vulpe, Damian – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. I, Timişoara, Tipografia Universităţii, 

1971 

Românu, Ion – Dirijorul de cor şi cântul coral, Vol. II, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1973 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol I, Bucureşti, 1982 

Botez, D. D. – Tratat de cânt şi dirijat coral, Vol II, Bucureşti, 1985 



Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 

Gâscă, Nicolae – Arta dirijorală, Editura Hyperion, Chişinău, 1992 

 

PIESE CORALE DIN CREAŢIA COMPOZITORILOR: 

G.P. da Palestrina, L.da Vittoria, G.Gastoldi, Hans Leo Hassler, J.Dowland, H.Purcell, J.S.Bach, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven, C.W.Gluck, F.M.Bartholdy, C.M.von Weber, J.Brahms, 

A.Bruckner,G.Musicescu, I.Vidu, Carl Orff, S.Drăgoi, N.Ursu, I.Velceanu, N.Oancea, C.Rîpă,etc. 

 

 

 

 

9. Evaluare 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

 Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

 Prezenţa şi activitatea la curs 10% 

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

 Prezenţa şi activitatea la seminar 20% 

 PROBA PRACTICĂ 70% 

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Studentul va trebui să demonstreze cunoaşterea a cel puţin 50% din cerinţele impuse prin modalităţile de 

evaluare prevăzute. 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (semnătura): 

Data avizării în departament 

 

Director departament (semnătura): 

 

 


