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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzicǎ 

1.3 Departamentul Muzicǎ - Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzicǎ 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală - Instrumente 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplină Estetică 

2.2 Titular activităţi de curs c.d.a. Roşca Mihaela Silvia 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări c.d.a. Roşca Mihaela Silvia 

2.5 Anul de studiu IV 2.6 Semestrul 7 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul 

disciplinei 

Fundamentală 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 

practic 

1  seminar 1 Lucrări 

practice 

- 

3.2. Număr de ore pe semestru 28 din care ore curs 

practic 

14  seminar 14 Lucrări 

practice 

- 

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după partituri, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate, la 

instituţiile de profil, youtube  

4 ore 

Pregătire lucrări practice, referate, portofolii şi eseuri 5 ore 

Tutoriat  - ore 

Examinări  2 ore 

Alte activităţi (spectacole, recitaluri etc.) - ore 

3.4 Total ore studiu individual /sem. 26 

3.5 Total ore pe semestru 
1
  54 

3.6 Numărul de credite /sem. 2 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - parcurgerea şi realizarea integrală a creditelor la disciplina Istoria muzicii, aferente 

anului I şi II de studiu; 

4.2 de competenţe - abilităţi de comunicare interactivă, de formulare a unor opinii personale pe 

marginea subiectelor propuse; 

5. Condiţii (acolo unde este cazul):  

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul are obligaţia de a participa la spectacolele stagiunilor instituţiilor 

artistice recomandate şi de a viziona/ audia spectacolele recomandate,  

transmise prin mass-media şi online.  

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

seminariilor 

 Studentul va avea asupra sa caietul de notiţe şi şi materialul bibliografic 

solicitat.  

 Studentul va dovedi în mod necesar că a parcurs materialul predat la orele de 

curs. 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C3. Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul solistic destinat 

instrumentului studiat, utilizând capacităţile tehnico-interpretative instrumentale 

necesare şi integrând cunoştinţele şi abilizăţile specific muzicale dobândite. 

C3.2. Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat 

instrumentului studiat: gradul de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele 

interpretative, în corelaţie cu particularităţile instrumentului respectiv. 

C3.4. Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la 

utilizarea auzului şi a gândirii muziucale în stabilirea legăturilor necesare dintre 

organizarea gramaticală şi sensul muzical, ca şi corelarea acestora cu tehnica 

instrumentală. 

C5. Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, 

construcţia şi studiul repertoriului până la susţinerea publică a creaţiei interpretative 

instrumentale. 

C5.2. Configurarea particularităţilor textului muzical studiat prin valorificarea 

cunoştinţelor acumulate în domeniul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală. 

C5.4. Evaluarea argumentată a modului şi măsurii în care interpretările muzicale proprii 

sau ale altora sunt conforme criteriilor de analiză stilistico-muzicală şi sunt purtătoare de 

mesaj artistic. 

C5.5. Conceperea şi realizarea de interpretări muzicale personale în condiţii de asistenţă 

calificată, pornind de la datele obiective de analiză şi cu aportul propriilor calităţi 

artistice şi informaţionale.  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

  

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 Formarea  unei gândiri muzicale complexe, bazată pe dezvoltarea auzului 

interior, pe capacitatea de analiză şi de sinteză, precum şi pe realizarea unor conexiuni 

interdisciplinare. 

 Aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru redarea diferitelor stiluri în 

interpretare, în strânsă relaţie cu dezvoltarea unei tehnici vocale superioare. 
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7.2 

Obiectivele 

specifice 

 Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a elementelor de limbaj 

muzical ce constituie fundamentul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză 

muzicală 

 Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a elementelor de limbaj 

muzical ce constituie fundamentul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză 

muzicală 

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 

caracteristicile lor stilistice/ structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu 

valenţe estetice 

 Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei lucrări muzicale, pe 

baza identificării argumentate a elementelor caracteristice (tipare formale, 

structuri gramaticale etc.) 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Obiectul esteticii în general şi al 

esteticii muzicale în special – 1 h 

 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea 
Studiul acestei discipline 

cuprinde prelegeri teoretice, 

parcurgerea unei bibliografii, 

redactarea de referate. 

Referinţe: 

1. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

2. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

2. Categorii estetice – partea întâi – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea  
Referinţe: 

3. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

4. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 
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dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

3. Categorii estetice – partea  a doua – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea  
Referinţe: 

5. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

6. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

4. Categoria estetică fundamentală  –  

Frumosul – 1 h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea  
Referinţe: 

7. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

8. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

5. Estetica urâtului – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea  
Referinţe: 

9. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

10. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
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6. Categoria sublimului – 1h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea  
Referinţe: 

11. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

12. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

7. Categoria  graţiosului – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea  
Referinţe: 

13. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

14. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

8. Categoria tragicului – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea  
Referinţe: 

15. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

16. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

9. Categoria comicului – 1 h Prelegerea, conversaţia,  
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exemplificarea  

10. Valoare estetică . Gust estetic – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea  
Referinţe: 

17. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

18. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

11. Muzica şi raporturile sale cu mitologia, 

religia şi morala- partea întâi – 1 h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea  
Referinţe: 

19. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

20. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

12. Muzica şi raporturile sale cu mitologia, 

religia şi morala- partea  a doua – 1 h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea  
Referinţe: 

21. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

22. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

13. Concepţiile despre muzică în Prelegerea, conversaţia, Referinţe: 
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antichitate – 1 h exemplificarea  23. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

24. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

14. Arta creştină şi descoperirea prin artă a 

lui Dumnezeu 1 h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea  
Referinţe: 

25. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. I, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

26. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

 

Arbore, A.I., Interpretul teatrului liric, (Gânduri asupra actorului-cântăreţ), Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1983 

Angi, Ştefan,  Prelegeri de estetică muzicală, vol.I şi II, Editura Universităţii din Oradea, 

Oradea, 2004. 

Banciu, Gabriel, Introducere la Estetica retoricii muzicale, prima ediţie la Editura DHM, Baia 

Mare, 2000, reeditată la Media Musica, 2006 

Bălan, George, Dincolo de muzică..., Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967 

Bălan, George, Sensurile muzicii , Editura tineretului, Bucureşti, 1965 

Bentoiu, Pascal ,  Gândirea muzicală, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975 

Bentoiu, Pascal, Imagine şi sens, Ediţia a II-a, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

Bucureşti, 1973. 

Blaga, Lucian ,  Artă şi valoare (Trilogia valorilor), Editura Humanitas, Bucureşti, 1996;  

Coman, Codrin, Harmonia Mundi o încercare în esenţa muzicii, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 
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2004. 

Constantinescu, Grigore, Cîntecul lui Orfeu, Editura Eminescu, Bucureşti 1979 

Cuclin, Dimitrie , Tratat de estetica muzicala, Editura Oltenia, 1933 

Gilbert/Kuhn,  Istoria esteticii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972 

Marinescu, Mihaela , Compendiu de Estetică şi stilistică muzicală, Editura Fundaţiei “România de 

Mâine”, Bucureşti, 2007 

Nemescu, Octavian,Capacităţile semantice ale muzicii, Bucureşti, Editura Muzicală, 1983. 

Rădulescu, Speranţa, Peisaje muzicale în România secolului XX, Editura Muzicală, Bucureşti, 

2002. 

Voinea, Silvia, Incursiune în istoria artei cântului şi a esteticii vocale, Editura Pro Transilvania, 

Bucureşti, 2002. 

 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Definirea esteticii generale şi 

particularităţi ale definirii esteticii 

muzicale – 1 h 

 

conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea  

Consolidarea cunoştinţelor predate 

la curs; audiţia; a se vedea 

referinţele aferente cursului 

2. Noţiunea de categorie estetică şi 

semnificaţia acestuia pentru cunoaştere 

şi procesul de creaţie artistică- partea 

întâi – 1 h 

 

conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea  

Idem 

3. Noţiunea de categorie estetică şi 

semnificaţia acestuia pentru cunoaştere 

şi procesul de creaţie artistică- partea a 

doua – 1 h 

 

conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea  

Idem 

4. Categoria fundamentală a esteticii  –  

frumosul şi reverberaţiile sale în 

relaţiile interartistice – 1 h 

conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea  

Idem 

5. Categoria antagonică frumosului – 

urâtul  şi evoluţia esteticii urâtului 

de-a lungul secolelor – 1 h 

conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea 

Idem 

6. Sublimul perceput ca superlativ divin al 

frumosului – 1 h 
conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea 

Idem 

7. Categoria graţiosului reflectată în 

gândirea estetică mozartiană - 1 h 
conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

Idem 
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problematizarea, 

algoritmizarea 
8. Tragicul şi dimensiunea sa cathartică - 

1 h 
conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea 

Idem 

9. Comicul şi valenţele sale ontice – 1 h conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea 

Idem 

10. Implicaţii muzicale ale valorii estetice 

şi formarea gustului muzical – 1 h 
conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea 

Idem 

11. Muzica şi mitologia antichităţii – 1h 

 
conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea 

Idem 

12. Muzica şi relaţia cu divinitatea, religia 

– 1 h 
conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea 

Idem 

13. Concepţia pitagoreică despre muzică . 

Aristotel şi muzica. Psihologismul artei 

sunetelor formulat şi amplificat în 

gândirea filozofică a lui Socrate – 1 h 

conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea 

Idem 

14. Viziunea estetică a sfântului Augustin  

- 1 h 
conversaţia, 

demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea 

Idem 

 

 

 

9. Evaluare 

 

 
Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota 

finală 

9.1 Curs Gradul de implicare a studenţilor în Examen 60% 
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cadrul cursului interactiv.Nivelul de 

performanţă în cadrul dezbaterilor. 

9.2 Seminar Gradul de însuşire al cunoştinţelor 

predate la curs. Originalitatea şi 

personalitatea în ordonarea ideilor şi 

prezentarea acestora. 

Referat 40% 

9.4 Standard minim de performanţă:                                                       

1. Caracterizarea din punct de vedere estetic – muzical al unei lucrări . 

 

 

 

Data completării: 

 

Titular curs (Semnătura): 

c.d.a. Roşca Mihaela Silvia 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzicǎ 

1.3 Departamentul Muzicǎ - Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzicǎ 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală - Instrumente 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplină Estetică 

2.2 Titular activităţi de curs c.d.a. Roşca Mihaela Silvia 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări c.d.a. Roşca Mihaela Silvia 

2.5 Anul de studiu IV 2.6 Semestrul 8 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul 

disciplinei 

Fundamentală 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 

practic 

1  seminar 1 Lucrări 

practice 

- 

3.2. Număr de ore pe semestru 28 din care ore curs 

practic 

14  seminar 14 Lucrări 

practice 

- 

3.3.Distribuţia fondului de timp:   

Studiul după partituri, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate, la 

instituţiile de profil, youtube  

4 ore 

Pregătire lucrări practice, referate, portofolii şi eseuri 5 ore 

Tutoriat  - ore 

Examinări  2 ore 

Alte activităţi (spectacole, recitaluri etc.) - ore 

3.4 Total ore studiu individual /sem. 26 

3.5 Total ore pe semestru 
1
  54 

3.6 Numărul de credite /sem. 2 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - parcurgerea şi realizarea integrală a creditelor la disciplina Istoria muzicii, aferente 

anului I şi II de studiu; 

4.2 de competenţe - abilităţi de comunicare interactivă, de formulare a unor opinii personale pe 

marginea subiectelor propuse; 

5. Condiţii (acolo unde este cazul):  

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul are obligaţia de a participa la spectacolele stagiunilor instituţiilor 

artistice recomandate şi de a viziona/ audia spectacolele recomandate,  

transmise prin mass-media şi online.  

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

seminariilor 

 Studentul va avea asupra sa caietul de notiţe şi şi materialul bibliografic 

solicitat.  

 Studentul va dovedi în mod necesar că a parcurs materialul predat la orele de 

curs. 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C3. Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul solistic destinat 

instrumentului studiat, utilizând capacităţile tehnico-interpretative instrumentale 

necesare şi integrând cunoştinţele şi abilizăţile specific muzicale dobândite. 

C3.2. Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat 

instrumentului studiat: gradul de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele 

interpretative, în corelaţie cu particularităţile instrumentului respectiv. 

C3.4. Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la 

utilizarea auzului şi a gândirii muziucale în stabilirea legăturilor necesare dintre 

organizarea gramaticală şi sensul muzical, ca şi corelarea acestora cu tehnica 

instrumentală. 

C5. Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, abordarea, 

construcţia şi studiul repertoriului până la susţinerea publică a creaţiei interpretative 

instrumentale. 

C5.2. Configurarea particularităţilor textului muzical studiat prin valorificarea 

cunoştinţelor acumulate în domeniul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală. 

C5.4. Evaluarea argumentată a modului şi măsurii în care interpretările muzicale proprii 

sau ale altora sunt conforme criteriilor de analiză stilistico-muzicală şi sunt purtătoare de 

mesaj artistic. 

C5.5. Conceperea şi realizarea de interpretări muzicale personale în condiţii de asistenţă 

calificată, pornind de la datele obiective de analiză şi cu aportul propriilor calităţi 

artistice şi informaţionale. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 Formarea  unei gândiri muzicale complexe, bazată pe dezvoltarea auzului 

interior, pe capacitatea de analiză şi de sinteză, precum şi pe realizarea unor conexiuni 

interdisciplinare. 

 Aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru redarea diferitelor stiluri în 

interpretare, în strânsă relaţie cu dezvoltarea unei tehnici vocale superioare. 

7.2 

Obiectivele 

specifice 

 Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a elementelor de limbaj 

muzical ce constituie fundamentul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză 

muzicală 

 Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a elementelor de limbaj 

muzical ce constituie fundamentul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză 
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muzicală 

 Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 

caracteristicile lor stilistice/ structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu 

valenţe estetice 

 Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei lucrări muzicale, pe 

baza identificării argumentate a elementelor caracteristice (tipare formale, 

structuri gramaticale etc.)Prezentarea (oral şi în scris) a unor idei, concepte 

privitoare la specificul diferitelor stiluri/culturi muzicale, stabilind corelaţiile 

necesare între organizarea gramaticală şi sensul textului muzical. 

 

 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Concepţii estetice ale Evului Mediu 

 

Prelegerea, conversaţia,  

exemplificarea 
Studiul acestei discipline 

cuprinde prelegeri teoretice, 

parcurgerea unei bibliografii, 

redactarea de referate. 

Referinţe: 

1. Angi, Ştefan, 

 Prelegeri de 

estetică muzicală, 

vol. II, Editura 

Universităţii din 

Oradea, Oradea, 2004 

(disponibil la 

biblioteca fac. De 

Muzică şi Teatru)  

2. Roşca M. S. (2016), 

Note de curs (pus la 

dispoziţie de titularul 

cursului)  
 

2. Artistul renascentist şi estetica creaţiei 

sale 

Idem Idem 

3. Estetica barocului muzical Idem Idem 

4. Ideile generate de „Aesthetica” a lui A. 

G. Baumgartner şi implicaţiile 

muzicale ale acestora 

Idem Idem 

5. Teorii despre frumos şi muzică în 

gândirea estetică a enciclopediştilor 

francezi ai secolului al XVIII-lea 

Idem Idem 

6. Forma de sonată şi estetica echilibrului 

clasic muzical  

Idem Idem 

7. Expansiunea expresivităţii romantice în 

muzică 

Idem Idem 

8. Modernitatea secolului XX . Tendinţe Idem Idem 
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şi curente estetice muzicale în a doua 

jumătate a secolului XX – partea întâi 

9. Modernitatea secolului XX . Tendinţe 

şi curente estetice muzicale în a doua 

jumătate a secolului XX – partea  a 

doua 

Idem Idem 

10. Modernitatea secolului XX . Tendinţe 

şi curente estetice muzicale în a doua 

jumătate a secolului XX – partea  a 

treia 

Idem Idem 

11. Relaţia compozitor – interpret – public 

în procesul de comunicare muzicală 

contemporană – partea întâi 

Idem Idem 

12. Relaţia compozitor – interpret – public 

în procesul de comunicare muzicală 

contemporană – partea  a doua 

Idem Idem 

13. Concepţii estetice ale Evului Mediu Idem Idem 

14. Artistul renascentist şi estetica creaţiei 

sale 

Idem Idem 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Arbore, A.I., Interpretul teatrului liric, (Gânduri asupra actorului-cântăreţ), Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1983 

Angi, Ştefan,  Prelegeri de estetică muzicală, vol.I şi II, Editura Universităţii din Oradea, 

Oradea, 2004. 

Banciu, Gabriel, Introducere la Estetica retoricii muzicale, prima ediţie la Editura DHM, Baia 

Mare, 2000, reeditată la Media Musica, 2006 

Bălan, George, Dincolo de muzică..., Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967 

Bălan, George, Sensurile muzicii , Editura tineretului, Bucureşti, 1965 

Bentoiu, Pascal ,  Gândirea muzicală, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975 

Bentoiu, Pascal, Imagine şi sens, Ediţia a II-a, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

Bucureşti, 1973. 

Blaga, Lucian ,  Artă şi valoare (Trilogia valorilor), Editura Humanitas, Bucureşti, 1996;  

Coman, Codrin, Harmonia Mundi o încercare în esenţa muzicii, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 

2004. 

Constantinescu, Grigore, Cîntecul lui Orfeu, Editura Eminescu, Bucureşti 1979 

Cuclin, Dimitrie , Tratat de estetica muzicala, Editura Oltenia, 1933 

Gilbert/Kuhn,  Istoria esteticii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972 

Marinescu, Mihaela , Compendiu de Estetică şi stilistică muzicală, Editura Fundaţiei “România de 

Mâine”, Bucureşti, 2007 

Nemescu, Octavian,Capacităţile semantice ale muzicii, Bucureşti, Editura Muzicală, 1983. 

Rădulescu, Speranţa, Peisaje muzicale în România secolului XX, Editura Muzicală, Bucureşti, 

2002. 

Voinea, Silvia, Incursiune în istoria artei cântului şi a esteticii vocale, Editura Pro Transilvania, 

Bucureşti, 2002. 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Rolul muzicii în ritualul religios creştin conversaţia, Consolidarea cunoştinţelor predate 
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 demonstraţia, 

observaţia, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea  

la curs; audiţia, a se vedea 

referinţele de la curs 

 

1. Rolul muzicii în ritualul religios creştin 

– 1h 

Idem Idem 

2. Statutul artistului renascentist.Înflorirea 

polifoniei vocale în Renaştere văzută ca 

o sublimare a spiritului uman - 1h 

Idem Idem 

3. Gândirea carthesiană oglindită în 

gândirea polifonică muzicală a 

barocului – 1 h 

Idem Idem 

4. Implicaţiile muzicale ale ideilor 

generate de „Aesthetica” a lui A. G. 

Baumgartner  - 1 h 

Idem Idem 

5. Reprezentanţii de seamă ai 

enciclopedismului francez şi 

perspectivele lor asupra esteticii 

muzicale – 1 h 

Idem Idem 

6. Echilibrul şi simetria formelor muzicale 

în gândirea estetică a clasicismului 

vienez – 1 h 

Idem Idem 

7. Relaţia muzicii cu poezia şi literatura 

romantică în creaţia compozitorilor 

secolului al XIX-lea – 1 h 

Idem Idem 

8. Direcţii estetice în creaţia muzicală din 

perioada postbelică a secolului XX – 1 

h 

Idem Idem 

9. Estetica artei secolului XX ca o reacţie 

la romantism şi postromantism – 1 h 

Idem Idem 

10. Direcţii estetice în muzica primei 

jumătăţi a secolului XX – 1 h 

Idem Idem 

11. Estetica interpretativă şi perspectivele 

de receptare a spectatorului 

contemporan – 1 h 

Idem Idem 

12. Dilemele creatorului şi interpretului 

contemporan privind viitorul artei 

muzicale – 1 h 

Idem Idem 

13. Recapitulare – 1 h Idem Idem 

14. Recapitulare – 1 h Idem Idem 

 

 

9. Evaluare 

 
Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota 

finală 

9.1 Curs Gradul de implicare a studenţilor în 

cadrul cursului interactiv.Nivelul de 

performanţă în cadrul dezbaterilor. 

Examen 60% 

9.2 Seminar Gradul de însuşire al cunoştinţelor Referat 40% 
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predate la curs. Originalitatea şi 

personalitatea în ordonarea ideilor şi 

prezentarea acestora. 

9.4 Standard minim de performanţă:                                                       

1. Caracterizarea din punct de vedere estetic – muzical al unei lucrări . 

 

 

 

Data completării: 

 

Titular curs (Semnătura): 

c.d.a. Roşca Mihaela Silvia 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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