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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program
1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și 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. Denumirea disciplinei Instrument - Clarinet 
2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Cosmin Teodor Hărșian 
2.3. Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Cristian Miclea 
2.4. Anul de studii 2.5. Semestrul 2.6. Tipul de evaluare 2.7. Regimul disciplinei 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3. seminar/laborator 1 
3.4. Total ore din planul de învățământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 
Distribu ția fondului de timp* 189 

ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 149 
Examinări 1 
Tutorat 2 
Alte activități ... 7 

3.7. Total ore studiu individual 160 
3.8. Total ore pe semestru 189 
3.9. Număr de credite 7 
4. Precondiții (acolo unde e cazul)
4.1. de curriculum  - 

4.2. de competențe Competența de a interpreta un program reprezentativ din repertoriul clarinetistic, 
demonstrând un nivel ridicat al disponibilităților tehnice și expresive. 

5. Condiții (acolo unde e cazul)
5.1. de desfășurarea a cursului • Studentul se prezintă la curs cu instrumentul în stare bună de

funcționare și cu accesoriile necesare.
• Studentul va avea asupra sa partiturile necesare, pe care le-a

studiat în prealabil.

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului • Studentul se prezintă la curs cu instrumentul în stare bună de
funcționare și cu accesoriile necesare.

• Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.
• Studentul va demonstra si pregătirea tehnică și expresivă

dobândită în urma studiului individual.
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6. Competențe specifice acumulate
Competențe profesionale În cadrul competențelor profesionale deosebim dimensiunea cognitivă și cea funcțional-

acțională: 
• Cunoașterea și stăpânirea la un nivel avansat a tehnicii superioare a clarinetului;
• Cunoașterea aprofundată și stăpânirea repertoriului instrumental clarinetistic;
• Cunoașterea aprofundată a problemelor legate de expresia muzicală și de interpretare;
• Cunoașterea elementelor constitutive și a mijloacelor de realizare a diferitelor stiluri

muzicale, precum și caracteristicile particulare ale acestora privind repertoriul clarinetistic;
• Capacitatea de interpretare performantă a unor lucrări din repertoriul clarinetistic de mare

complexitate;

Competențe transversale În cadrul competențelor transvesrale deosebim competențe de rol și de dezvoltare personală și 
profesională: 
• Competențe de rol vizează executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de

autonomie și independență profesională: capacitatea de a deveni independent în alegerea 
unui repertoriu adecvat, în însuțirea unor lucrări noi, în găsirea mijloacelor și procedeelor 
adecvate pentru rezolvarea dificultăților tehnice, expresive etc. 

• Competențele de dezvoltare personală și profesională vizează autocontrolul procesului de
învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități profesionale. 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

1. Cunoaștere și înțelegere (cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice
disciplinei) 
• Formarea unei gândiri muzicale complexe, bazate pe dezvoltarea auzului interior, pe

capacitatea de analiză și sinteză, precum si pe realizarea unor conexiuni interdisciplinare. 
• Aprofundarea cunoștințelor necesare pentru redarea diferitelor stiluri în interpretare, în

strânsă relație cu dezvoltarea unei tehnici instrumentale superioare. 
7.2. Obiectivele specifice  2. Explicare și interpretare (explicarea și interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum

și a conținuturilor teoretice și practice ale disciplinei) 
• Sistematizarea și perfecționarea elementelor de expresie și interpretare.
• Problema sonorității în interpretarea violonistică contemporană
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea și evaluarea activităților practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici și instrumente de investigare și de aplicare) 
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de domeniul științific/
cultivarea unui mediu științific centrat pe valori și relații democratice/ promovarea unui 
sistem de valori culturale, morale și civice/ valorificarea optimă și creativă a propriului 
potențial în activitățile științifice/ implicarea în dezvoltarea instituțională și în promovarea 
inovațiilor științifice/ angajarea în relații de parteneriat cu alte persoane – instituții cu 
responsabilități similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 
• Gândirea muzical-interpretativă în relație cu abordarea personală a fenomenului muzical.
• Însușirea elementelor contemporane și a noilor curente și concepții manifestate în zilele

noastre în interpretarea muzicală.

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații 

Piese de caracter pentru clarinet solo și 
clarinet cu pian. Elemente ale stilului 
instrumental. 

La cursul practic – individual, 
în funcție de nivelul 
studentului, profesorul oferă 
explicații exemplificări și 
audiții comparate (folosindu-
se de mijloacele moderne 
audio – video, de internet și 
de aparatura electronică). 

Metodele de predare se diversifică în funcție de 
nivelul de pregătire și cunoștințele asimilate de 
fiecare student. 
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Sonatele pentru clarinet și pian. 
Elemete de stil și expresivitate în raport 
cu perioada stilistică în care au fost 
scrise lucrările studiate și 
caracteristicile de limbaj muzical ale 
compozitoruilor studiați. 

Idem Idem 

Concertele pentru clarinet și orchestră. 
Caracteristicile virtuozității 
instrumentale în diferite epoci 
muzicale. 

Idem Idem 

Elemente specifice de stil și 
interpretare în diferite perioade 
stilistice.   

Idem Idem 

Bibliografie selectivă: 
Goilă, Ioan. Fascinația clarinetului, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007 

Sandu-Dediu, Valentina, Alegeri, atitudini, afecte: despre stil şi retorică în muzică, Ed. didactică 
şi pedagogică, Bucureşti, 2010 

Voileanu-Nicoară, Ana. Contribuţii la problematica interpretării muzicale. Prefaţă şi antologie 
documentară Ninuca Oşanu Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Studii și elemente de tehnică superioară 
a clarinetului.  

La lucrările practice – individuale, cadrul 
didactic oferă explicații și recomandă 
exerciții tehnice. 

Procedee diversificate, conform 
gradului de performanță manifestat de 
fiecare student. 

Procedee specifice de redare a 
diferitelor stiluri în tehnica clarinetului: 
sonoritate, articulație, frazare – 
dinamică și agogică. 

Explicații, discuții, exemplificări, exerciții. Idem 

Elemente caracteristice ale limbajului 
muzical folosit de diferiți compozitori. 

Idem Idem 

Procedee de expresie specifice muzicii 
secolului XX. Tehnicile extinse ale 
clarinetului. 

Idem Idem 

Bibliografie selectivă: 
Lawson, Colin (ed.). The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1995 

Iana-Mihăilescu, Manuela. Coordonate ale interpretării muzicale, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 
2011 

Mattay, Tobias. Muzical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

Pino, David. The Clarinet and Clarinet Playing, Dover Publications, INC, New York, 1998. 

9. Evaluare
Tip de activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 
9.4. Curs Acuratețe și expresivitate în 

interpretarea uneia sau a 
mai multor lucrări  

Recital 20 % 

Insușirea integrală, corectă 
și expresivă a repertoriului 
stabilit pentru semestru. 

Examen 50% 
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9.5. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 10% 
Însușirea corectă și 
expresivă a unei părți din 
repertoriul stabilit pentru un 
semestru. 

Verificare de parcurs. 20% 

9.6. Standard minim de performanță:  
Însușirea și prezentarea integrală a repertoriului stabilit pentru un semestru, dovedind acuratețe tehnică. 
Obținerea unui punctaj cel puțin corespunzător notei 5.  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

03.10.2016 

Semnătura directorului de departament 


