
Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3 Departamentul MUZICA - ACTORIE  

1.4 Domeniul de studii MUZICA 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea CANTO 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina PIAN GENERAL 

2.2 Titular activităţi de curs - 

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 E 2.8 Regimul disciplinei DC 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 0,5 din care ore curs -  seminar - laborator 0,5 

3.2. Numar ore pe semestru 7 din care ore curs -  seminar - laborator 7 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  20 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  9 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  2 

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

Tutoriat   0,5 

Examinări  EXAMEN 0,5 

Alte activităţi……AUDITII PE CD, IN SALI DE CONCERT, OPERA, AUDITII  PROPRII 

INTERNE 

 3 

3.4 Total ore studiu individual 20   

3.5 Total ore pe semestru 
1
 27   

3.6 Numărul de credite 1   

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Absolvirea unui liceu (colegiu) – cu bacalaureat – (preferabil liceu de muzică) 

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



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.  

Studentul va dovedi in mod necesar pregǎtirea tehnicǎ si 

expresivǎ dobanditǎ in urma studiului individual 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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p
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ţe

 

p
ro

fe
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o
n
al

e 

-Utilizarea corectă si funcţională a elementelor de bază ale tehnicii instrumentale si 

interpretative 

-Aplicarea eficienta a cat mai multor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin 

intermediul pianului. 

-Interpretarea unor lucrări muzicale pianistice şi examinarea unui repertoriu in funcţie de 

caracteristicile acestuia (grad de dificultate, particularităti stilistice, interpretative) care sa 

demonstreze disponibilitati tehnice si expresive  

-Dezvoltarea capacitatii analitice si explicative  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 -Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

-Deschidere catre invatarea pe tot parcursul vietii  

-Formularea de opinii personale, referitoare la realizările interpretative proprii sau ale 

altora  

-Respectul multiculturalitătii 

 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  dezvoltarea abilitatilor pianistice si artistice 
7.2 Obiectivele specifice  dezvoltarea abilitatilor tehnice pentru studiul pianului 

 dezvoltarea auzului armonic 

 orientare armonica la pian 

 asimilarea si memorarea unui repertoriu divers stilistic pe nivelul 

de pregatire pianistica a studentului, urmarindu-se in timp 

abordarea unui repertoriu din ce in ce mai dificil 
 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
   

   

   



   

Bibliografie 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
   

   

   

   

8.3 Laborator    
- Sistematizarea deprinderilor tehnice – 

pianistice  
-Adoptarea corecta a posturii 

corporale si apozitiei mainii, elemente 

de tehnica pianistica: miscari 

(contractie-relaxare) si moduri de atac 

-analiza armonica si formala 

(explicarea principiilor de constructie 

muzicala) 

-elemente de emisie sonora si de 

interpretare in functie de stil. 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicatii si 

recomandǎ exercitii 

tehnice. Procedee: 

expunerea sintetica, 

conversatia, demonstratia 

didactica-exemplificarea, 

observatiile, lucrarile 

practice, exercitiul. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performantǎ manifestat 

de fiecare student 

-Principii de digitatii 

-Studii si exercitii tehnice necesare 

perfectionării redării straturilor muzicale 

orizontale si verticale 

-Caracteristici ale limbajului muzical 

folosit de J.S.Bach, WA Mozart, L van 

Beethoven 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicatii si 

exemplificǎri. Procedee: 

expunerea sintetica, 

conversatia, demonstratia 

didactica-exemplificarea, 

observatiile, lucrarile 

practice, exercitiul. 

Idem 

-Studii si exercitii tehnice necesare 

perfectionării redării ritmului 

-Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultatilor tehnice intalnite in 

repertoriul studiat 

-Citire la prima vedere 

Exercitii Idem 

Bibliografie: 

-Game pana la 4 alteratii, arpegii, acorduri 

-Studii: Czerny op.599, 636, 823, 299; Heller op.45, 46, 47; Bertini op. 29, 100; Burgmuller op.100, 109, etc 

-Piese preclasice: Bach-Album pentru A.M. Bach, Inventiuni, Mici preludii; Couperin, Purcell, Haendel- 

Piese diverse, etc. 

-Lucrari clasice: Haydn-Divertismente, Mozart-Sonatine, Beethoven- Contradansuri, Bagatele, Sonatina, 

etc. 

-Lucrari romantice: Schumann: Album pentru tineret, Scene din lumea copiilor, Chopin-Mazurci, Grieg-

Piese lirice, etc. 

-Lucrari moderne: Miniaturi de Bartok, Prokoviev, Debussy, Sostakovici, P. Constantinescu, M. Jora, etc. 

-Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

-Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul Gheorghe-Vechi, 

Bucureşti, 1997 
 

 

9.  Evaluare 



Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

   

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

-corectitudinea textului 

muzical prezentat in 

examen 

-calitatea prezentarii in 

examen  

-abilitati dobandite 

intimpul semestrului 

-prezenta saptamanala 

-evaluarea 

semestriala:examen 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

10% 

 

30% 

-interes pentru 

imbunatatirea 

activitatii proprii, 

dorinta de asimilare si 

dezvoltare, motivatie. 

 

 10% 

9.4 Standard minim de performanţă  
- un studiu  

- o lucrare preclasică 

- o lucrare clasică 
 

 

                                                                                                             

Data completării: 

21.09.2017 

 

Titular curs (Semnătura): 

  Lect. Univ. Dr. Marcela Sorina Costea 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

10. Date despre program 

1.2 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3 Departamentul MUZICA - ACTORIE  

1.4 Domeniul de studii MUZICA 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea CANTO 

 

11. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina PIAN GENERAL 

2.2 Titular activităţi de curs - 

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 DC 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 0,5 din care ore curs -  seminar - laborator 0,5 

3.2. Numar ore pe semestru 7 din care ore curs -  seminar - laborator 7 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  20 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  9 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  2 

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

Tutoriat   0,5 

Examinări  EXAMEN 0,5 

Alte activităţi……AUDITII PE CD, IN SALI DE CONCERT, OPERA, AUDITII  PROPRII 

INTERNE 

 3 

3.4 Total ore studiu individual 20   

3.5 Total ore pe semestru 
2
 27   

3.6 Numărul de credite 1   

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



 

 

13. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe Cunostinte muzicale si abilitati pianistice dobandite in anul I semestrul I 

 

 

 

14. 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.  

Studentul va dovedi in mod necesar pregǎtirea tehnicǎ si 

expresivǎ dobanditǎ in urma studiului individual 

 

 

 

15. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et
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ţe

 

p
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o
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-Utilizarea corectă si funcţională a elementelor de bază ale tehnicii instrumentale si 

interpretative 

-Aplicarea eficienta a cat mai multor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin 

intermediul pianului. 

-Interpretarea unor lucrări muzicale pianistice şi examinarea unui repertoriu in funcţie de 

caracteristicile acestuia (grad de dificultate, particularităti stilistice, interpretative) care sa 

demonstreze disponibilitati tehnice si expresive  

-Dezvoltarea capacitatii analitice si explicative  

C
o

m
p

et
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ţe
 

tr
an
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le

 -Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

-Deschidere catre invatarea pe tot parcursul vietii  

-Formularea de opinii personale, referitoare la realizările interpretative proprii sau ale 

altora  

-Respectul multiculturalitătii 

 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  dezvoltarea abilitatilor pianistice si artistice 
7.2 Obiectivele specifice  dezvoltarea abilitatilor tehnice pentru studiul pianului 

 dezvoltarea auzului armonic 

 orientare armonica la pian 

 asimilarea si memorarea unui repertoriu divers stilistic pe nivelul 

de pregatire pianistica a studentului, urmarindu-se in timp 

abordarea unui repertoriu din ce in ce mai dificil 
 



17. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
   

   

   

   

Bibliografie 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
   

   

   

   

8.3 Laborator    
- Sistematizarea deprinderilor tehnice – 

pianistice  
-Adoptarea corecta a posturii 

corporale si apozitiei mainii, elemente 

de tehnica pianistica: miscari 

(contractie-relaxare) si moduri de atac 

-analiza armonica si formala 

(explicarea principiilor de constructie 

muzicala) 

-elemente de emisie sonora si de 

interpretare in functie de stil. 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicatii si 

recomandǎ exercitii 

tehnice. Procedee: 

expunerea sintetica, 

conversatia, demonstratia 

didactica-exemplificarea, 

observatiile, lucrarile 

practice, exercitiul. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performantǎ manifestat 

de fiecare student 

-Principii de digitatii 

-Studii si exercitii tehnice necesare 

perfectionării redării straturilor muzicale 

orizontale si verticale 

-Caracteristici ale limbajului muzical 

folosit de J.S.Bach, WA Mozart, L van 

Beethoven 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicatii si 

exemplificǎri. Procedee: 

expunerea sintetica, 

conversatia, demonstratia 

didactica-exemplificarea, 

observatiile, lucrarile 

practice, exercitiul. 

Idem 

-Studii si exercitii tehnice necesare 

perfectionării redării ritmului 

-Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultatilor tehnice intalnite in 

repertoriul studiat 

-Citire la prima vedere 

Exercitii Idem 

Bibliografie: 

-Game pana la 4 alteratii, arpegii, acorduri 

-Studii: Czerny op.599, 636, 823, 299; Heller op.45, 46, 47; Bertini op. 29, 100; Burgmuller op.100, 109, etc 

-Piese preclasice: Bach-Album pentru A.M. Bach, Inventiuni, Mici preludii; Couperin, Purcell, Haendel- 

Piese diverse, etc. 

-Lucrari clasice: Haydn-Divertismente, Mozart-Sonatine, Beethoven- Contradansuri, Bagatele, Sonatina, 

etc. 

-Lucrari romantice: Schumann: Album pentru tineret, Scene din lumea copiilor, Chopin-Mazurci, Grieg-

Piese lirice, etc. 

-Lucrari moderne: Miniaturi de Bartok, Prokoviev, Debussy, Sostakovici, P. Constantinescu, M. Jora, etc. 

-Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

-Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul Gheorghe-Vechi, 

Bucureşti, 1997 



 

 

18.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

   

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

-corectitudinea textului 

muzical prezentat in 

examen 

-calitatea prezentarii in 

examen  

-abilitati dobandite 

intimpul semestrului 

-prezenta saptamanala 

-evaluarea 

semestriala:examen 

25% 

 

 

25% 

 

10% 

 

30% 

-interes pentru 

imbunatatirea 

activitatii proprii, 

dorinta de asimilare si 

dezvoltare, motivatie. 

 

 10% 

9.4 Standard minim de performanţă  
-un studiu  

-o lucrare clasica 

-o miniatura romantica 
 

 

                                                                                                         

Data completării: 

21.09.2017 

 

Titular curs (Semnătura) 

Lect. Univ. Dr. Marcela Sorina Costea 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

19. Date despre program 

1.3 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3 Departamentul MUZICA - ACTORIE  

1.4 Domeniul de studii MUZICA 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea CANTO 

 

20. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina PIAN GENERAL 

2.2 Titular activităţi de curs - 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DC 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 0,5 din care ore curs -  seminar - laborator 0,5 

3.2. Numar ore pe semestru 7 din care ore curs -  seminar - laborator 7 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  20 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  9 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  2 

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

Tutoriat   0,5 

Examinări  EXAMEN 0,5 



Alte activităţi……AUDITII PE CD, IN SALI DE CONCERT, OPERA, AUDITII  PROPRII 

INTERNE 

 3 

3.4 Total ore studiu individual 20   

3.5 Total ore pe semestru 
3
 27   

3.6 Numărul de credite 1   

 

 

22. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe Cunostinte muzicale si abilitati pianistice dobandite in anul I  

 

 

 

23. 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.  

Studentul va dovedi in mod necesar pregǎtirea tehnicǎ si 

expresivǎ dobanditǎ in urma studiului individual 

 

 

 

24. Competenţele specifice acumulate 

C
o
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p
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-Utilizarea corectă si funcţională a elementelor de bază ale tehnicii instrumentale si 

interpretative 

-Aplicarea eficienta a cat mai multor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin 

intermediul pianului. 

-Interpretarea unor lucrări muzicale pianistice şi examinarea unui repertoriu in funcţie de 

caracteristicile acestuia (grad de dificultate, particularităti stilistice, interpretative) care sa 

demonstreze disponibilitati tehnice si expresive  

-Dezvoltarea capacitatii analitice si explicative  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 -Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

-Deschidere catre invatarea pe tot parcursul vietii  

-Formularea de opinii personale, referitoare la realizările interpretative proprii sau ale 

altora  

-Respectul multiculturalitătii 

 
 

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



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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  dezvoltarea abilitatilor pianistice si artistice 
7.2 Obiectivele specifice  dezvoltarea abilitatilor tehnice pentru studiul pianului 

 dezvoltarea auzului armonic 

 orientare armonica la pian 

 asimilarea si memorarea unui repertoriu divers stilistic pe nivelul 

de pregatire pianistica a studentului, urmarindu-se in timp 

abordarea unui repertoriu din ce in ce mai dificil 
 

26. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
   

   

   

   

Bibliografie 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
   

   

   

   

8.3 Laborator    
- Sistematizarea deprinderilor tehnice – 

pianistice  
-Adoptarea corecta a posturii 

corporale si apozitiei mainii, elemente 

de tehnica pianistica: miscari 

(contractie-relaxare) si moduri de atac 

-analiza armonica si formala 

(explicarea principiilor de constructie 

muzicala) 

-elemente de emisie sonora si de 

interpretare in functie de stil. 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicatii si 

recomandǎ exercitii 

tehnice. Procedee: 

expunerea sintetica, 

conversatia, demonstratia 

didactica-exemplificarea, 

observatiile, lucrarile 

practice, exercitiul. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performantǎ manifestat 

de fiecare student 

-Principii de digitatii 

-Studii si exercitii tehnice necesare 

perfectionării redării straturilor muzicale 

orizontale si verticale 

-Caracteristici ale limbajului muzical 

folosit de J.S.Bach, WA Mozart, L van 

Beethoven 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicatii si 

exemplificǎri. Procedee: 

expunerea sintetica, 

conversatia, demonstratia 

didactica-exemplificarea, 

observatiile, lucrarile 

practice, exercitiul. 

Idem 

-Studii si exercitii tehnice necesare 

perfectionării redării ritmului 

-Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultatilor tehnice intalnite in 

repertoriul studiat 

-Citire la prima vedere 

Exercitii Idem 

Bibliografie: 

-Game pana la 4 alteratii, arpegii, acorduri 



-Studii: Czerny op.599, 636, 823, 299; Heller op.45, 46, 47; Bertini op. 29, 100; Burgmuller op.100, 109, etc 

-Piese preclasice: Bach-Album pentru A.M. Bach, Inventiuni, Mici preludii; Couperin, Purcell, Haendel- 

Piese diverse, etc. 

-Lucrari clasice: Haydn-Divertismente, Mozart-Sonatine, Beethoven- Contradansuri, Bagatele, Sonatina, 

etc. 

-Lucrari romantice: Schumann: Album pentru tineret, Scene din lumea copiilor, Chopin-Mazurci, Grieg-

Piese lirice, etc. 

-Lucrari moderne: Miniaturi de Bartok, Prokoviev, Debussy, Sostakovici, P. Constantinescu, M. Jora, etc. 

-Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

-Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul Gheorghe-Vechi, 

Bucureşti, 1997 
 

 

27.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

   

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

-corectitudinea textului 

muzical prezentat in 

examen 

-calitatea prezentarii in 

examen  

-abilitati dobandite 

intimpul semestrului 

-prezenta saptamanala 

-evaluarea 

semestriala:examen 

25% 

 

 

25% 

 

10% 

 

30% 

-interes pentru 

imbunatatirea 

activitatii proprii, 

dorinta de asimilare si 

dezvoltare, motivatie. 

 

 10% 

9.4 Standard minim de performanţă  
-un studiu  

-o lucrare clasica 

-o miniatura romantica 

-o miniatura moderna. 
 

 

 

Data completării: 

21.09.2017 

 

Titular curs (Semnătura): 

  Lect. Univ. Dr. Marcela Sorina Costea 



Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

28. Date despre program 

1.4 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3 Departamentul MUZICA - ACTORIE  

1.4 Domeniul de studii MUZICA 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea CANTO 

 

29. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina PIAN GENERAL 

2.2 Titular activităţi de curs - 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DC 

  

 



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

3.1 Număr de ore pe săptămână 0,5 din care ore curs -  seminar - laborator 0,5 

3.2. Numar ore pe semestru 7 din care ore curs -  seminar - laborator 7 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  20 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  9 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  2 

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

Tutoriat   0,5 

Examinări  EXAMEN 0,5 

Alte activităţi……AUDITII PE CD, IN SALI DE CONCERT, OPERA, AUDITII  PROPRII 

INTERNE 

 3 

3.4 Total ore studiu individual 20   

3.5 Total ore pe semestru 
4
 27   

3.6 Numărul de credite 1   

 

 

31. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe Cunostinte muzicale si abilitati pianistice dobandite in anul I si anul II, semestrul I 

 

 

 

32. 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.  

Studentul va dovedi in mod necesar pregǎtirea tehnicǎ si 

expresivǎ dobanditǎ in urma studiului individual 

 

 

 

33. Competenţele specifice acumulate 

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



C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

-Utilizarea corectă si funcţională a elementelor de bază ale tehnicii instrumentale si 

interpretative 

-Aplicarea eficienta a cat mai multor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin 

intermediul pianului. 

-Interpretarea unor lucrări muzicale pianistice şi examinarea unui repertoriu in funcţie de 

caracteristicile acestuia (grad de dificultate, particularităti stilistice, interpretative) care sa 

demonstreze disponibilitati tehnice si expresive  

-Dezvoltarea capacitatii analitice si explicative  

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 -Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

-Deschidere catre invatarea pe tot parcursul vietii  

-Formularea de opinii personale, referitoare la realizările interpretative proprii sau ale 

altora  

-Respectul multiculturalitătii 

 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  dezvoltarea abilitatilor pianistice si artistice 
7.2 Obiectivele specifice  dezvoltarea abilitatilor tehnice pentru studiul pianului 

 dezvoltarea auzului armonic 

 orientare armonica la pian 

 asimilarea si memorarea unui repertoriu divers stilistic pe nivelul 

de pregatire pianistica a studentului, urmarindu-se in timp 

abordarea unui repertoriu din ce in ce mai dificil 
 

35. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
   

   

   

   

Bibliografie 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
   

   

   

   

8.3 Laborator    
- Sistematizarea deprinderilor tehnice – 

pianistice  
-Adoptarea corecta a posturii 

corporale si apozitiei mainii, elemente 

de tehnica pianistica: miscari 

(contractie-relaxare) si moduri de atac 

-analiza armonica si formala 

(explicarea principiilor de constructie 

muzicala) 

-elemente de emisie sonora si de 

interpretare in functie de stil. 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicatii si 

recomandǎ exercitii 

tehnice. Procedee: 

expunerea sintetica, 

conversatia, demonstratia 

didactica-exemplificarea, 

observatiile, lucrarile 

practice, exercitiul. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performantǎ manifestat 

de fiecare student 

-Principii de digitatii La lucrǎrile practice – Idem 



-Studii si exercitii tehnice necesare 

perfectionării redării straturilor muzicale 

orizontale si verticale 

-Caracteristici ale limbajului muzical 

folosit de J.S.Bach, WA Mozart, L van 

Beethoven 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicatii si 

exemplificǎri. Procedee: 

expunerea sintetica, 

conversatia, demonstratia 

didactica-exemplificarea, 

observatiile, lucrarile 

practice, exercitiul. 
-Studii si exercitii tehnice necesare 

perfectionării redării ritmului 

-Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultatilor tehnice intalnite in 

repertoriul studiat 

-Citire la prima vedere 

Exercitii Idem 

Bibliografie: 

-Game pana la 4 alteratii, arpegii, acorduri 

-Studii: Czerny op.599, 636, 823, 299; Heller op.45, 46, 47; Bertini op. 29, 100; Burgmuller op.100, 109, etc 

-Piese preclasice: Bach-Album pentru A.M. Bach, Inventiuni, Mici preludii; Couperin, Purcell, Haendel- 

Piese diverse, etc. 

-Lucrari clasice: Haydn-Divertismente, Mozart-Sonatine, Beethoven- Contradansuri, Bagatele, Sonatina, 

etc. 

-Lucrari romantice: Schumann: Album pentru tineret, Scene din lumea copiilor, Chopin-Mazurci, Grieg-

Piese lirice, etc. 

-Lucrari moderne: Miniaturi de Bartok, Prokoviev, Debussy, Sostakovici, P. Constantinescu, M. Jora, etc. 

-Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

-Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. Sfântul Gheorghe-Vechi, 

Bucureşti, 1997 
 

 

36.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1 Curs 
   

   

9.2 Seminar 
   

   

9.3 

Laborator/lucrari 

-corectitudinea textului 

muzical prezentat in 

examen 

-calitatea prezentarii in 

examen  

-abilitati dobandite 

intimpul semestrului 

-prezenta saptamanala 

-evaluarea 

semestriala:examen 

25% 

 

 

25% 

 

10% 

 

30% 

-interes pentru 

imbunatatirea 

activitatii proprii, 

dorinta de asimilare si 

dezvoltare, motivatie. 

 

 10% 

9.4 Standard minim de performanţă  



-un studiu  

-o miniatura romantica 

-o miniatura moderna. 

-citire la prima vedere 
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