
Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Stilistica interpretării muzicale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Tehnici moderne de compoziţie 

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

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

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO 

DF 

  

 

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

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

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:  26 

ore 

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

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

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

Tutoriat   2 

Examinări   4 

Alte activităţi:Analize muzicale  5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 1 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la contrapunct, armonie, forme 

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



muzicale, teoria instrumentelor  în semestrele 1-6 (respectiv semestrele 1-8). 

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

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Sala de curs cu legătură la internet 

• Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale 

• Aparatură electronică audio/video pentru audiții muzicale 

5.2 de desfăşurare a seminarului • Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe 

dobândite în urma studiului individual 

5.3 de desfăşurare a laboratorului •  

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
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e • Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia, pe baza abilităţilor 
auditive şi de scris-citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

• Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 
caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale 

• Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 
caracteristicile lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice. 

• Aptitudini specifice deontologiei muzicianului pedagog- interpret-compozitor 

C
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 .  
• Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor 
muzicale clasele VIII - XII. 

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice. 

• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii 
la cerinţele pieţei muncii. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Prezentarea teoretică a metodelor actuale de cercetare ştiinţifică ale 
discursului muzical în vederea descifrării relaţiilor complexe ce apar în 
microstructura şi macrostructura unei opere muzicale din creaţia 
muzicală contemporană 
2. Formarea viitorilor interpreţi care să valorifice în actul de creaţie 
interpretativă totalitatea componentelor de conţinut si formă, de stil şi 
de natură poetică sau estetică 

7.2 Obiectivele specifice 1. Identificarea tehnicilor de compoziţie folosite de compozitori la 
începutul secolului XX. 
2. Atitudine deschisă pentru valorile muzicii moderne şi contemporane 



 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Impasul tonalităţii la sfârşitul secolului 
al XIX-lea: Wagner, Mahler, Schonberg; 
Noi direcţii: modalismul lui Debussy, 
Scriabin, Stravinsky 

Metode de predare – 
învăţare interactive 
Dialogul  
Problematizarea 
Mijloace moderne, bazate 
pe aparatură electronică, 
audio-video, internet etc. 

 

2. Intoarcerea către origini populare: 
Bartok şi Enescu; Aaron Copland, Leos 
Janacek, Manuel de Falla, Charles Ives 

Id.  

3. Klangfarbenmelodie în creaţia lui 
Schonberg, Webern, Stockhausen 

Id.  

4. Dodecafonia: Schonberg, Berg Webern, 
Stravinsky 

Id.  

5. Serialismul integral reflectat în creaţia 
lui Messiaen, Boulez, Stockhausen, 
Babbitt 

Id.  

6. Neoclasicismul: orientări în creaţia lui 
Satie, Stravinsky, Ravel, Prokofiev 

Id.  

7.  Influenţa muzicii de jazz în creaţia 
compozitorilor clasici: Stravinsky, 
Sostakovici, Milhaud, Penderecki, 
Gershwin, Bernstein, Ravel, Schuller 

Id.  

8. Sunetul oraşului, arta maşinilor: 
Antheil, Honegger, Schaeffer, Varese 

Id.  

9. Tehnica de compoziţie „oiseau”: 
aspecte specifice în creaţia lui Messiaen, 
Harvey, Rautavaara, Respighi, Rameau, 
Pizzaleo, Enescu 

Id.  

10. Folosirea clusterului, Textura, 
minimizarea importanţei sunetelor 
individuale; diferite abordări în creaţia lui 
Cowell, Varese, Nono, Xenakis, 
Penderecki, Ligeti, Lutoslawski, 
Stockhausen 

Id.  

11.„Chance music”: Cage, Ockeghemm, 
Mozart; procedee stohastice în creaţia lui 
Xenakis, Stockhausen; aleatorism liber 
sau controlat în creaţia lui Brown, 
Lutoslawski, Riley 

Id.  

12. Tehnici de compoziţie bazate pe 
repetări ostinate: Bartok, Stravinski, 
Purcell, Ravel, Debussy, Messiaen, Ligeti, 

  

13. Unitatea prin dizolvarea contrastelor; 
aspecte specifice în creaţia lui Scelsi, 
Feldman, Harvey, Palestrina, Whitacre, 

  



Part 
 

14. Unitatea prin echilibrul dinamic al 
polarităţilor; perechi polare în creaţia lui 
Crumb, Gubaidulina, Takemitsu, Yuasa 

  

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Audiţii şi dialog.    

-Teme aplicative la cursul 2 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 3 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 4 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 8 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 10 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 11 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 12 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 13 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. Id. 

Bibliografie 

Burkholder, Peter & Palisca, Peter, Norton Anthology of Western Music, vol. II, Norton Company, 2006 

Cope, David, New Directions in Music, Brown Company, 1981 

Eisikovits, Max, Introducere în polifonia vocală a secolului XX, Editura Muzicală, Bucureşti, 1976 

Frisch, Walter, Music in the XX and XXIst century, Norton Company, 2013 

Griffiths, Paul, Modern Music and After, Oxford University Press, 2010 

Hindemith, Paul, Iniţiere în compoziţie, vol I şi II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1961 

Morgan, Robert, Anthology of the XXth Century Music, Norton Company, 1992 

Ross, Alex, The Rest is Noise, Picador, 2007 

Voiculescu, Dan, Polifonia secolului XX, Editura Muzicală, 2005 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific prof. univ. Zeno Vancea,  



Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984 

 

 

9.  Evaluare și prezențe 

PREZENȚA 

Prezența obligatorie a studentului la cursuri este de minim 50%, iar la seminarii de minim 70%, în caz 

contrar studentul nu va fi primit în examen, urmând să recontracteze disciplina într-un alt an universitar. În 

cazul în care studentul nu reușește să atingă aceste praguri, există posibilitatea de recuperare a fiecărui 

curs / seminar, constând în realizarea unui referat (indicat de cadrul didactic) pentru fiecare curs / seminar.  

Pragul minim de prezențe fizice (care nu se pot recupera) la seminar în timpul semestrului este de trei 

prezențe. Studentul care nu va avea minim trei prezențe fizice la seminar în timpul semestrului nu va fi 

primit în examen, urmând să recontracteze disciplina într-un alt an universitar. 

 

EVALUARE 

Numărul referatelor (în afara celor realizate pentru recuperare) va fi influențat de prezențele din timpul 

semestrului: dacă studentul va avea șase sau mai multe prezențe – un referat, dacă nu are șase prezențe – două 

referate. De asemenea, numărul prezențelor va influența nota finală astfel:  sub șase prezențe – se scade un 

punct. În ziua examenului studentul va trebui să predea referatul / referatele, în caz contrar nu va putea susține 

examenul.  

Examenul (scris) va consta din analiza (realizată în urma audiției) a unui fragment dintr-o lucrare asemănătoare 

cu cele parcurse în timpul semestrului.  

Referatul / referatele reprezintă 30% din nota finală, nota la examen reprezintă 70 % din nota finală. 

În cazul în care studentul va fi selectat pentru a participa la concertul de la sfârșitul fiecărui semestru, concert în 

care se va interpreta exclusiv muzică contemporană, va avea la nota finală trei puncte în plus. 

 

 

Standard minim de performanţă 
 

Cunoştinţe teoretice minime (absolut necesare pentru înţelegerea tehnicilor de compoziţie folosite în creaţii 
muzicale din sec. XX şi XXI)  

 

 

 

Data completării: 

19-09-2018 

Titular curs (Semnătura): 



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 Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Stilistica interpretării muzicale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Tehnici moderne de compoziţie 

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

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

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 DO 

DF 

  

 

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

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

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:  26 

ore 

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

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

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

Tutoriat   2 

Examinări   4 

Alte activităţi:Analize muzicale  5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 1 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la contrapunct, armonie, forme 

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



muzicale, teoria instrumentelor  în semestrele 1-6 pentru secţia Pedagogie 

(respectiv semestrele 1-8 pentru secţiile Canto-Instrumente). 

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

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Sala de curs cu legătură la internet 

• Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale 

• Aparatură electronică audio/video pentru audiții muzicale 

5.2 de desfăşurare a seminarului • Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe 

dobândite în urma studiului individual 

5.3 de desfăşurare a laboratorului •  

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
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ţe
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e • Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia, pe baza abilităţilor 
auditive şi de scris-citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

• Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 
caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale 

• Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 
caracteristicile lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice. 

• Aptitudini specifice deontologiei muzicianului pedagog- interpret-compozitor 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n

sv
er

sa
le

 .  
• Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor 
muzicale clasele VIII - XII. 

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice. 

• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii 
la cerinţele pieţei muncii. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Prezentarea teoretică a metodelor actuale de cercetare ştiinţifică ale 
discursului muzical în vederea descifrării relaţiilor complexe ce apar în 
microstructura şi macrostructura unei opere muzicale din creaţia 
muzicală contemporană 
2. Formarea viitorilor interpreţi care să valorifice în actul de creaţie 
interpretativă totalitatea componentelor de conţinut si formă, de stil şi 
de natură poetică sau estetică 

7.2 Obiectivele specifice 1. Identificarea tehnicilor de compoziţie folosite de compozitori la 
începutul secolului XX. 



2. Atitudine deschisă pentru valorile muzicii moderne şi contemporane 

 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Microtonalitatea: de la cântecul antic 
grec la lucrările lui Haas; aspecte specifice 
în creaţia lui Wyschnegradsky, Haba, 
Partch, Harrison, Johnsten, Ligeti, Maros 

Metode de predare – 
învăţare interactive 
Dialogul  
Problematizarea 
Mijloace moderne, bazate 
pe aparatură electronică, 
audio-video, internet etc. 

 

2. Tehnici de compoziţie în muzica 
spectrală: Murail, Grisey, Saariaho, Haas, 
Lindberg, Chin, Vivier, Radulescu, Tenney 

Id.  

3. Muzica electronică; tehnici de 
compoziţie adaptate noilor dezvoltări în 
domeniul tehnologiei: Varese, 
Stockhausen, Ligeti, Schaeffer,  
Davidowsky, Saariaho 

Id.  

4. Tehnici instrumentale extinse în creația 
lui Sciarrino și Lachenmann 

Id.  

5. Noua complexitate în creatia lui 
Ferneyhough, Finnissy, Dillon 

Id.  

6. Tehnici ostinate în minimalismul 
american: Reich, Adams, La Young; 
muzica procesuală 

Id.  

7. Minimalismul sacru în creaţia lui Part, 
Gorecki, Tavener, Ustvolskaya 

Id.  

8.Heterofonia în creația lui Takemitsu, 
Britten, Nishimura, Niculescu, Boulez, 
Kagel 

Id.  

9. Polistilismul în creaţia lui Schittke, 
Zorn, Anderson 

Id.  

10. Tehnica colajului  si a citatului în 
creaţia lui Berio, Crumb, Kagel, Schnebel, 
Olah, Henze,  Pesson 

Id.  

11. Teatrul instrumental în creaţia lui 
Schonberg, Stravinsky, Kagel, Berio, 
Crumb, Stockhausen, Ligeti, Aperghis 

Id.  

12.„Postmodernismul” în creaţia lui 
Davies, Rochberg; „noul romantism” 
specific lui Rihm, MacMillan, Ligeti, 
Penderecki, Knussen 

Id.  

13. Border-crossing în creația lui Ades, 
Golijov, Muhly, Corigliano, Neuwirth, 
Adames, Zappa 

Id.  

14. Solitarii – conturarea unui univers 
sonor foarte personal – Duttileux, Kurtag, 
Birtwistle, Dusapin, Eotvos, Salonen, 

Id.  



Lindberg 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Audiţii şi dialog.    

-Teme aplicative la cursul 2 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 3 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 4 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 8 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 10 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 11 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 12 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 13 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. Id. 

Bibliografie 

Burkholder, Peter & Palisca, Peter, Norton Anthology of Western Music, vol. II, Norton Company, 2006 

Cope, David, New Directions in Music, Brown Company, 1981 

Eisikovits, Max, Introducere în polifonia vocală a secolului XX, Editura Muzicală, Bucureşti, 1976 

Frisch, Walter, Music in the XX and XXIst century, Norton Company, 2013 

Griffiths, Paul, Modern Music and After, Oxford University Press, 2010 

Hindemith, Paul, Iniţiere în compoziţie, vol I şi II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1961 

Morgan, Robert, Anthology of the XXth Century Music, Norton Company, 1992 

Ross, Alex, The Rest is Noise, Picador, 2007 

Voiculescu, Dan, Polifonia secolului XX, Editura Muzicală, 2005 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific prof. univ. Zeno Vancea,  

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984 

 

 



 

 

8 Evaluare și prezențe 

PREZENȚA 

Prezența obligatorie a studentului la cursuri este de minim 50%, iar la seminarii de minim 70%, în caz 

contrar studentul nu va fi primit în examen, urmând să recontracteze disciplina într-un alt an universitar. În 

cazul în care studentul nu reușește să atingă aceste praguri, există posibilitatea de recuperare a fiecărui 

curs / seminar, constând în realizarea unui referat (indicat de cadrul didactic) pentru fiecare curs / seminar.  

Pragul minim de prezențe fizice (care nu se pot recupera) la seminar în timpul semestrului este de trei 

prezențe. Studentul care nu va avea minim trei prezențe fizice la seminar în timpul semestrului nu va fi 

primit în examen, urmând să recontracteze disciplina într-un alt an universitar. 

 

EVALUARE 

Numărul referatelor (în afara celor realizate pentru recuperare) va fi influențat de prezențele din timpul 

semestrului: dacă studentul va avea șase sau mai multe prezențe – un referat, dacă nu are șase prezențe – două 

referate. De asemenea, numărul prezențelor va influența nota finală astfel:  sub șase prezențe – se scade un 

punct. În ziua examenului studentul va trebui să predea referatul / referatele, în caz contrar nu va putea susține 

examenul.  

Examenul (scris) va consta din analiza (realizată în urma audiției) a unui fragment dintr-o lucrare asemănătoare 

cu cele parcurse în timpul semestrului.  

Referatul / referatele reprezintă 30% din nota finală, nota la examen reprezintă 70 % din nota finală. 

În cazul în care studentul va fi selectat pentru a participa la concertul de la sfârșitul fiecărui semestru, concert în 

care se va interpreta exclusiv muzică contemporană, va avea la nota finală trei puncte în plus. 

 

 

Standard minim de performanţă 
 

Cunoştinţe teoretice minime (absolut necesare pentru înţelegerea tehnicilor de compoziţie folosite în creaţii 
muzicale din sec. XX şi XXI)  

 

 

Data completării: 

19-09-2018 

Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 



 

 



Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Stilistica interpretării muzicale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Tehnici moderne de compoziţie 

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

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

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 3 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO 

DF 

  

 

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

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

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:  26 

ore 

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

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

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

Tutoriat   2 

Examinări   4 

Alte activităţi:Analize muzicale  5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 1 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la contrapunct, armonie, forme 

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



muzicale, teoria instrumentelor  în semestrele 1-6 pentru secţia Pedagogie 

(respectiv semestrele 1-8 pentru secţiile Canto-Instrumente). 

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

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Sala de curs cu legătură la internet 

• Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale 

• Aparatură electronică audio/video pentru audiții muzicale 

5.2 de desfăşurare a seminarului • Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe 

dobândite în urma studiului individual 

5.3 de desfăşurare a laboratorului •  

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
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et
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ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e • Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia, pe baza abilităţilor 
auditive şi de scris-citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

• Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 
caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale 

• Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 
caracteristicile lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice. 

• Aptitudini specifice deontologiei muzicianului pedagog- interpret-compozitor 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n

sv
er

sa
le

 .  
• Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor 
muzicale clasele VIII - XII. 

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice. 

• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii 
la cerinţele pieţei muncii. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Prezentarea teoretică a metodelor actuale de cercetare ştiinţifică ale 
discursului muzical în vederea descifrării relaţiilor complexe ce apar în 
microstructura şi macrostructura unei opere muzicale din creaţia 
muzicală contemporană 
2. Formarea viitorilor interpreţi care să valorifice în actul de creaţie 
interpretativă totalitatea componentelor de conţinut si formă, de stil şi 
de natură poetică sau estetică 

7.2 Obiectivele specifice 1. Identificarea tehnicilor de compoziţie folosite de compozitori la 
începutul secolului XX. 



2. Atitudine deschisă pentru valorile muzicii moderne şi contemporane 

 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1-2. Microtonalitatea: de la cântecul antic 
grec la lucrările lui Haas; aspecte specifice 
în creaţia lui Wyschnegradsky, Haba, 
Partch, Harrison, Johnsten, Ligeti, Maros 

Metode de predare – 
învăţare interactive 
Dialogul  
Problematizarea 
Mijloace moderne, bazate 
pe aparatură electronică, 
audio-video, internet etc. 

 

3-6. Tehnici de compoziţie în muzica 
spectrală: Murail, Grisey, Saariaho, Haas, 
Lindberg, Chin, Vivier, Radulescu, Tenney 

  

7-8. Muzica electronică; tehnici de 
compoziţie adaptate noilor dezvoltări în 
domeniul tehnologiei: Varese, 
Stockhausen, Ligeti, Schaeffer,  
Davidowsky, Saariaho 

Id.  

9. Tehnici instrumentale extinse în creația 
lui Sciarrino și Lachenmann 

  

10.  Noua complexitate în creatia lui 
Ferneyhough, Finnissy, Dillon 

Id.  

11-12. Tehnici ostinate în minimalismul 
american: Reich, Adams, La Young; 
muzica procesuală 

Id.  

13. Minimalismul sacru în creaţia lui Part, 
Gorecki, Tavener, Ustvolskaya 

Id.  

14. Heterofonia în creația lui Takemitsu, 
Britten, Nishimura, Niculescu, Boulez, 
Kagel 

  

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Audiţii şi dialog.    

-Teme aplicative la cursul 2 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 3 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 4 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. Id. 



-Teme aplicative la cursul 8 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 10 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 11 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 12 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 13 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. Id. 

Bibliografie 

Burkholder, Peter & Palisca, Peter, Norton Anthology of Western Music, vol. II, Norton Company, 2006 

Cope, David, New Directions in Music, Brown Company, 1981 

Eisikovits, Max, Introducere în polifonia vocală a secolului XX, Editura Muzicală, Bucureşti, 1976 

Frisch, Walter, Music in the XX and XXIst century, Norton Company, 2013 

Griffiths, Paul, Modern Music and After, Oxford University Press, 2010 

Hindemith, Paul, Iniţiere în compoziţie, vol I şi II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1961 

Morgan, Robert, Anthology of the XXth Century Music, Norton Company, 1992 

Ross, Alex, The Rest is Noise, Picador, 2007 

Voiculescu, Dan, Polifonia secolului XX, Editura Muzicală, 2005 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific prof. univ. Zeno Vancea,  

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984 

 

 

9. Evaluare și prezențe 

PREZENȚA 

Prezența obligatorie a studentului la cursuri este de minim 50%, iar la seminarii de minim 70%, în caz 

contrar studentul nu va fi primit în examen, urmând să recontracteze disciplina într-un alt an universitar. În 

cazul în care studentul nu reușește să atingă aceste praguri, există posibilitatea de recuperare a fiecărui 

curs / seminar, constând în realizarea unui referat (indicat de cadrul didactic) pentru fiecare curs / seminar.  

Pragul minim de prezențe fizice (care nu se pot recupera) la seminar în timpul semestrului este de trei 

prezențe. Studentul care nu va avea minim trei prezențe fizice la seminar în timpul semestrului nu va fi 

primit în examen, urmând să recontracteze disciplina într-un alt an universitar. 

 

EVALUARE 

Numărul referatelor (în afara celor realizate pentru recuperare) va fi influențat de prezențele din timpul 

semestrului: dacă studentul va avea șase sau mai multe prezențe – un referat, dacă nu are șase prezențe – două 

referate. De asemenea, numărul prezențelor va influența nota finală astfel:  sub șase prezențe – se scade un 



punct. În ziua examenului studentul va trebui să predea referatul / referatele, în caz contrar nu va putea susține 

examenul.  

Examenul (scris) va consta din analiza (realizată în urma audiției) a unui fragment dintr-o lucrare asemănătoare 

cu cele parcurse în timpul semestrului.  

Referatul / referatele reprezintă 30% din nota finală, nota la examen reprezintă 70 % din nota finală. 

În cazul în care studentul va fi selectat pentru a participa la concertul de la sfârșitul fiecărui semestru, concert în 

care se va interpreta exclusiv muzică contemporană, va avea la nota finală trei puncte în plus. 

 

 

Standard minim de performanţă 
 

Cunoştinţe teoretice minime (absolut necesare pentru înţelegerea tehnicilor de compoziţie folosite în creaţii 
muzicale din sec. XX şi XXI)  

 

 

Data completării: 

19-09-2018 

Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 



Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Stilistica interpretării muzicale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Tehnici moderne de compoziţie 

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

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

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 4 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO 

DF 

  

 

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

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

3.2. Numar ore pe semestru 24 din care ore curs 12  seminar 12 laborator - 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  26 

ore 

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

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

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

Tutoriat   2 

Examinări   4 

Alte activităţi:Analize muzicale  5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 1 50 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la contrapunct, armonie, forme 

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



muzicale, teoria instrumentelor  în semestrele 1-6 pentru secţia Pedagogie 

(respectiv semestrele 1-8 pentru secţiile Canto-Instrumente). 

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

 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Sala de curs cu legătură la internet 

• Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale 

• Aparatură electronică audio/video pentru audiții muzicale 

5.2 de desfăşurare a seminarului • Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe 

dobândite în urma studiului individual 

5.3 de desfăşurare a laboratorului •  

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e • Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia, pe baza abilităţilor 
auditive şi de scris-citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

• Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii 
caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale 

• Încadrarea unor lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 
caracteristicile lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice. 

• Aptitudini specifice deontologiei muzicianului pedagog- interpret-compozitor 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n

sv
er
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le

 .  
• Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi evaluarea unui eveniment 

artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a conţinuturilor specifice din programa disciplinelor 
muzicale clasele VIII - XII. 

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice. 

• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii 
la cerinţele pieţei muncii. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Prezentarea teoretică a metodelor actuale de cercetare ştiinţifică ale 
discursului muzical în vederea descifrării relaţiilor complexe ce apar în 
microstructura şi macrostructura unei opere muzicale din creaţia 
muzicală contemporană 
2. Formarea viitorilor interpreţi care să valorifice în actul de creaţie 
interpretativă totalitatea componentelor de conţinut si formă, de stil şi 
de natură poetică sau estetică 

7.2 Obiectivele specifice 1. Identificarea tehnicilor de compoziţie folosite de compozitori la 
începutul secolului XX. 



2. Atitudine deschisă pentru valorile muzicii moderne şi contemporane 

 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Polistilismul în creaţia lui Schittke, 
Zorn, Anderson 

Metode de predare – 
învăţare interactive 
Dialogul  
Problematizarea 
Mijloace moderne, bazate 
pe aparatură electronică, 
audio-video, internet etc. 

 

2. Tehnica colajului  si a citatului în 
creaţia lui Berio, Crumb, Kagel, Schnebel, 
Olah, Henze,  Pesson 

  

3-4.Teatrul instrumental în creaţia lui 
Schonberg, Stravinsky, Kagel, Berio, 
Crumb, Stockhausen, Ligeti, Aperghis 

  

5-6. „Postmodernismul” în creaţia lui 
Davies, Rochberg; „noul romantism” 
specific lui Rihm, MacMillan, Ligeti, 
Penderecki, Knussen 

Id.  

7. Reînvierea unor culturi muzicale apuse 
în creația lui Varese, Scelsi, Xenakis, 
Mache, Messiaen, Harvey 

Id.  

8. Border-crossing în creația lui Ades, 
Golijov, Muhly, Corigliano, Neuwirth, 
Adames, Zappa 

Id.  

9-10 Solitarii – conturarea unui univers 
sonor foarte personal – Duttileux, Kurtag, 
Birtwistle, Dusapin, Eotvos, Salonen, 
Lindberg 

Id.  

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Audiţii şi dialog.    

-Teme aplicative la cursul 2 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 3 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 4 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 5 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 6 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 7 Id. Id. 



-Teme aplicative la cursul 8 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 9 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 10 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 11 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 12 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 13 Id. Id. 

-Teme aplicative la cursul 14 Id. Id. 

Bibliografie 

Burkholder, Peter & Palisca, Peter, Norton Anthology of Western Music, vol. II, Norton Company, 2006 

Cope, David, New Directions in Music, Brown Company, 1981 

Eisikovits, Max, Introducere în polifonia vocală a secolului XX, Editura Muzicală, Bucureşti, 1976 

Frisch, Walter, Music in the XX and XXIst century, Norton Company, 2013 

Griffiths, Paul, Modern Music and After, Oxford University Press, 2010 

Hindemith, Paul, Iniţiere în compoziţie, vol I şi II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1961 

Morgan, Robert, Anthology of the XXth Century Music, Norton Company, 1992 

Ross, Alex, The Rest is Noise, Picador, 2007 

Voiculescu, Dan, Polifonia secolului XX, Editura Muzicală, 2005 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific prof. univ. Zeno Vancea,  

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984 

 

 

9. Evaluare și prezențe 

PREZENȚA 

Prezența obligatorie a studentului la cursuri este de minim 50%, iar la seminarii de minim 70%, în caz 

contrar studentul nu va fi primit în examen, urmând să recontracteze disciplina într-un alt an universitar. În 

cazul în care studentul nu reușește să atingă aceste praguri, există posibilitatea de recuperare a fiecărui 

curs / seminar, constând în realizarea unui referat (indicat de cadrul didactic) pentru fiecare curs / seminar.  

Pragul minim de prezențe fizice (care nu se pot recupera) la seminar în timpul semestrului este de trei 

prezențe. Studentul care nu va avea minim trei prezențe fizice la seminar în timpul semestrului nu va fi 

primit în examen, urmând să recontracteze disciplina într-un alt an universitar. 

 

EVALUARE 

Numărul referatelor (în afara celor realizate pentru recuperare) va fi influențat de prezențele din timpul 

semestrului: dacă studentul va avea șase sau mai multe prezențe – un referat, dacă nu are șase prezențe – două 

referate. De asemenea, numărul prezențelor va influența nota finală astfel:  sub șase prezențe – se scade un 



punct. În ziua examenului studentul va trebui să predea referatul / referatele, în caz contrar nu va putea susține 

examenul.  

Examenul (scris) va consta din analiza (realizată în urma audiției) a unui fragment dintr-o lucrare asemănătoare 

cu cele parcurse în timpul semestrului.  

Referatul / referatele reprezintă 30% din nota finală, nota la examen reprezintă 70 % din nota finală. 

În cazul în care studentul va fi selectat pentru a participa la concertul de la sfârșitul fiecărui semestru, concert în 

care se va interpreta exclusiv muzică contemporană, va avea la nota finală trei puncte în plus. 

Standard minim de performanţă 
 

Cunoştinţe teoretice minime (absolut necesare pentru înţelegerea tehnicilor de compoziţie folosite în creaţii 
muzicale din sec. XX şi XXI)  

 

 

 

Data completării: 

19-09-2018 

Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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