
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE MUZICA SI TEATRU 

1.3 Departamentul MUZICA - ACTORIE 

1.4 Domeniul de studii TEATRU 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina TEHNICĂ VOCALĂ - CANTO
2.2 Titular activităţi de curs C.D.A. Lavinia Răducanu
2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari - 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare V 2.8 Regimul disciplinei S 

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

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

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs -  seminar - laborator 28
3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 2
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat 1
Examinări 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 14
3.5 Total ore pe semestru 

1
 42

3.6 Numărul de credite 2 

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 - 

5.2 de desfăşurare a seminarului - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.

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

1

ARTELE SPECTACOLULUI, ACTORIE (LB. ROMÂNĂ)-ACTOR 



6. Competenţele specifice acumulate
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 Utilizarea elementelor de expresivitate vocală în construcţia de rol (personaj dramatic).

 Elaborarea şi interpretarea adecvată a unui rol (personaj dramatic), prin utilizarea capacităţii

de gîndire scenică şi a abilităţilor creative.
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 Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi

răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului

deontologic.

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi a

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea abilitatilor vocale (deopotrivă tehnice şi interpretative) 

7.2 Obiectivele specifice  Utilizarea elementelor de expresivitate vocală în construcţia de rol

(personaj dramatic).

 Aplicarea şi experimentarea metodelor, procedeelor, tehnicilor şi

stilurilor specifice artei actorului, în exersarea expresivităţii

vocale.

 Aprecierea critic- constructivă a exerciţiilor de expresivitate

vocală, exersate în construcţia de rol.

 Elaborarea şi utilizarea de exerciţii în scopul îmbunătăţirii

expresivităţii vocale.

 Corelarea optimă între particularităţile personajului şi

expresivitatea vocală, capacitatea de comunicare verbală coerentă,

fluentă şi expresivă.

 Folosirea resurselor din domeniul psihologiei, expresivităţii

corporale şi vocale în construcţia şi interpretarea rolului dramatic.

 Selectarea, definirea şi examinarea unor metode, tehnici şi

procedee necesare construcţiei de rol.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Aprofundarea noțiunilor de tehnică

vocală învățată pe  duete / formații

solistice aparținând repertoriului de

Operetă (6 h)

Conversaţie, Explicaţie, 

Exemplificare, Exerciţii de 

Respirație, Vocalize, 

Studiul Repertoriului. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performantǎ manifestat 

de fiecare student 

2. Aprofundarea noțiunilor de tehnică

vocală învățată pe pe  duete / formații

solistice aparținând repertoriului Musical

(8 h)

Conversaţie, Explicaţie, 

Exemplificare, Exerciţii de 

Respirație, Vocalize, 

Studiul Repertoriului. 

Idem. 



Bibliografie: 

 Burlui Ada, Introducere în arta cântului, Editura Appolonia, Iaşi 1986;

 Cernei Elena, Enigmele vocii umane, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982;

 Enigărescu Octav, Dincolo de scenă, Editura Muzicală, Bucureşti, 1987;

 Giuleanu Victor, Tratat de Teoria Muzicii, Editura Muzicală, București, 1986

 Husson Raoul, Vocea cântată, Editura Muzicală, Bucureşti, 1968;

 Pinghiriac Emil, Pinghiriac Georgeta, Arta cântului şi interpretării vocale, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti,  2003 ;

 Pinghiriac Georgeta, Album selectiv pentru canto coral, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2006 ;

 Partituri specifice repertoriului studiat.

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator 1.Capacitatea de a explica teoretic

noţiunile de tehnică vocală

respectiv teoria genurilor muzicii

vocale studiate.

V
er

if
ic

ar
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20 % 

2.Însuşirea optimă a repertoriului

parcurs  în timpul semestrului

(minimum 2 piese).

10% 

3. Abilităţi tehnice dobândite în

timpul semestrului

10% 

4.Corectitudinea si calitatea

prezentării in verificare a pieselor

studiate (obligatoriu 2 piese)

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- stăpânirea teoretică a principalelor noţiuni de tehnică vocală respectiv teoria genurilor muzicii vocale

studiate.

- stăpânirea elementelor de tehnică vocală învățate prin aplicarea acestora în studiile, lied-urile sau ariile

cântate la examen (obligatoriu 2 piese)

Data completării: 

01.10.2016
Titular curs: 

C.D.A. Lavinia Răducanu



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.2 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE MUZICA SI TEATRU 

1.3 Departamentul MUZICA - ACTORIE 

1.4 Domeniul de studii TEATRU 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina TEHNICĂ VOCALĂ - CANTO
2.2 Titular activităţi de curs C.D.A. Lavinia Răducanu
2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari - 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul II 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 2 din care ore curs -  seminar - laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs -  seminar - laborator 28
3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 2
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
Tutoriat 1
Examinări 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 14
3.5 Total ore pe semestru 

2
 42

3.6 Numărul de credite 2 

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 - 

5.2 de desfăşurare a seminarului - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.

6. Competenţele specifice acumulate

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

1

ARTELE SPECTACOLULUI, ACTORIE (LB. ROMÂNĂ)-ACTOR 
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 Utilizarea elementelor de expresivitate vocală în construcţia de rol (personaj dramatic).

 Elaborarea şi interpretarea adecvată a unui rol (personaj dramatic), prin utilizarea capacităţii

de gîndire scenică şi a abilităţilor creative.
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 Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi

răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului

deontologic.

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi a

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea abilitatilor vocale (deopotrivă tehnice şi interpretative) 

7.2 Obiectivele specifice  Utilizarea elementelor de expresivitate vocală în construcţia de rol

(personaj dramatic).

 Aplicarea şi experimentarea metodelor, procedeelor, tehnicilor şi

stilurilor specifice artei actorului, în exersarea expresivităţii

vocale.

 Aprecierea critic- constructivă a exerciţiilor de expresivitate

vocală, exersate în construcţia de rol.

 Elaborarea şi utilizarea de exerciţii în scopul îmbunătăţirii

expresivităţii vocale.

 Corelarea optimă între particularităţile personajului şi

expresivitatea vocală, capacitatea de comunicare verbală coerentă,

fluentă şi expresivă.

 Folosirea resurselor din domeniul psihologiei, expresivităţii

corporale şi vocale în construcţia şi interpretarea rolului dramatic.

 Selectarea, definirea şi examinarea unor metode, tehnici şi

procedee necesare construcţiei de rol.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Aprofundarea noțiunilor de tehnică

vocală prin învățarea unui rol de Operetă

sau de Musical (14 h)

Conversaţie, Explicaţie, 

Exemplificare, Exerciţii de 

Respirație, Vocalize, 

Studiul Repertoriului. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performantǎ manifestat 

de fiecare student 

Bibliografie: 

 Burlui Ada, Introducere în arta cântului, Editura Appolonia, Iaşi 1986;

 Cernei Elena, Enigmele vocii umane, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982;

 Enigărescu Octav, Dincolo de scenă, Editura Muzicală, Bucureşti, 1987;

 Giuleanu Victor, Tratat de Teoria Muzicii, Editura Muzicală, București, 1986



 Husson Raoul, Vocea cântată, Editura Muzicală, Bucureşti, 1968;

 Pinghiriac Emil, Pinghiriac Georgeta, Arta cântului şi interpretării vocale, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti,  2003 ;

 Pinghiriac Georgeta, Album selectiv pentru canto coral, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

2006 ;

 Partituri specifice repertoriului studiat.

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator 1.Capacitatea de a explica teoretic

noţiunile de tehnică vocală

respectiv teoria genurilor muzicii

vocale studiate.

V
er

if
ic

ar
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20 % 

2.Însuşirea optimă a repertoriului

parcurs  în timpul semestrului

(minimum 2 piese).

10% 

3. Abilităţi tehnice dobândite în

timpul semestrului

10% 

4.Corectitudinea si calitatea

prezentării in verificare a pieselor

studiate (obligatoriu 2 piese)

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- stăpânirea teoretică a principalelor noţiuni de tehnică vocală respectiv teoria genurilor muzicii vocale

studiate.

- stăpânirea elementelor de tehnică vocală învățate prin aplicarea acestora în studiile, lied-urile sau ariile

cântate la examen (obligatoriu 2 piese)

Data completării: 

01.10.2016
Titular curs (Semnătura): 

C.D.A. Lavinia Răducanu




