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FIȘA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică – Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Pedagogie Muzicală  

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei FOLCLOR MUZICAL 

2.2. Titularul activităților de curs Prof. Univ.Dr. Habil. Lucian Emil Roșca 

2.3. Titularul activităților de seminar  Prof. Univ.Dr. Habil. Lucian Emil Roșca 

2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei O 

 

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 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 4 

Tutorat   

Examinări 2 

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  26 

3.8. Total ore pe semestru 54 

3.9. Număr de credite 2 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum nu este cazul 

4.2. de competențe  nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector şi amplificare 

sonoră 

 Prezenţa fără întârziere la curs. 

 Respectarea normelor de conduită academică 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului   Prezenţa fără întârziere la curs. 

 Respectarea normelor de conduită academică 

 Data predării lucrării de seminar este stabilită de titular de 

comun acord cu studenții; nu se vor accepta cererile de 

amânare a predării decât din considerente obiective și clar 

motivate; pentru predarea cu întârziere studenții vor fi 

depunctați. 

 Reportofon, cameră video, softuri de înregistrare şi filmare 

pentru smartphone, trepied, gorrilapad, aparat foto. 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C.3.4. Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei 

lucrări muzicale, pe baza identificării argumentate a unor 

caracteristici. 

C.3.5. 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. 

Competențe transversale  C.T.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei      Să cunoască definiţiile, explicarea şi interpretarea fenomenelor 

aparţinând folclorului muzical. Să îşi însuşească metodele şi 

tehnicile de investigare şi cercetare ale folclorului. 

7.2. Obiectivele specifice  Obiective de cunoaștere 

O.c.1. Să cunoască, înţeleagă şi să utilizeze corect  conceptele şi 

noţiunile de bază ale folclorului;  

O.c.2. Să distingă între autentic si artificial atât la nivel teoretic cât 

și practic în ceea ce privește folclorul românesc 

O.c.3. să cunoască şi să înțeleagă rolul şi a locul pe care îl ocupă 

această disciplină de sinteză în contextul disciplinelor 

etnofolclorice şi sociologice; 

 

Obiective de abilitare 

O.ab.1. Utilizarea calculatorului şi a mijloacelor media în 

transcrierea şi arhivarea repertoriului folcloric 

O.ab.2 o experienţă responsabilă în transcrierea melodică şi a 

ornamenticii; 

O.ab.3 să îşi însuşească, să îşi însuşească şi să aplice metodele de 

cercetare folclorică în teren; 

 

Obiective atitudinale 

O.at.1. să cunoască, înţeleagă şi să aplice corect  metodele de 

cercetare specifice; 

O.at.2. să poată identifica  aspecte ale fenomenului muzical 

folcloric în contemporaneitate; 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
1. Cultură populară, etnografie, 

etnologie, folclor, etnomuzicologie, 

antropologie. 

Prelegerea, Conversația, Exemplificarea, 

Vizionarea de materiale audio - video 

A se vedea bibliografia generală. 

 

2. Trăsăturile generale ale folclorului. 

Concepţii şi teorii despre folclor 

Prelegerea, Conversația, Exemplificarea, 

Vizionarea de materiale audio - video 
A se vedea bibliografia generală 

3. Tipuri de cercetare în folclor. Prelegerea, Conversația, Exemplificarea, 

Vizionarea de materiale audio - video 
A se vedea bibliografia generală 

4. Cercetarea în teren. Etape, metode, 

tehnici de cercetare în teren. (3 cursur) 

Prelegerea, Conversația, Exemplificarea, 

Vizionarea de materiale audio - video 
A se vedea bibliografia generală 

5. Metodologie de cercetere. Etica 

cercetării (3 cursuri) 

Prelegerea, Conversația, Exemplificarea, 

Vizionarea de materiale audio - video 
A se vedea bibliografia generală 

6. Genurile ocazionale. I. Ciclurile 

vieţii de familie. II. Ciclurile 

calendaristice.  (2 cursuri)    

Prelegerea, Conversația, Exemplificarea, 

Vizionarea de materiale audio - video 
A se vedea bibliografia generală 
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7. Genurile neocazionale: balada şi 

speciile cântecului propriu-zis.    
Prelegerea, Conversația, Exemplificarea, 

Vizionarea de materiale audio - video 
A se vedea bibliografia generală 

8. Folclor urban                                                                                                                                                           Prelegerea, Conversația, Exemplificarea, 

Vizionarea de materiale audio - video 
A se vedea bibliografia generală 

9. Problemele de clasificare a 

melodiilor populare. Evoluţia 

metodelor de clasificare.   

Prelegerea, Conversația, Exemplificarea, 

Vizionarea de materiale audio - video 
A se vedea bibliografia generală 

 

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Vizită la muzeu Demonstraţie 1 seminar 

Deontologia cercetării. Fişe de 

cercetare 

Exerciţiu, studiu individual, conversaţie 2 seminarii 

 

Studiu de caz: Cercetare antropologică. 

Studiu de caz. Audiţie, comentarii, 

vizionare film 
2 seminarii 

Tehnici de cercetare în teren I: 

observaţia directă şi participativă  

Studiu de caz. Audiţie, comentarii, 

vizionare film 
2 seminarii 

Observaţia echipată. Utilizarea 

mijloacelor de înregistrare audio şi 

video în cercetarea în teren.  

Fişe de cercetare. 

Exerciţiu, studiu individual, conversaţie 3 seminarii 

Tehnici de cercetare în teren II: 

interviul, conversaţia. 

Exerciţiu, studiu individual, conversaţie 2 seminarii 

Folclorul  românesc din perspectiva 

istoriografică a reprezentanţilor. 

Realizări ştiinţifice  

. 

Prezezentări de lucrări ştiinţifice, 

conversaţie 
2 seminarii 

 

Bibliografie generală  

 

1. Curs de folclor muzical, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 1969. 

2. BÎRLEA, OVIDIU, Folclorul românesc. I–II. Bucureşti 1981.  

3. BRĂILOIU, CONSTANTIN, Opere, Bucureşti 1967. 

4. CIOBANU, GHEORGHE, Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, Editura Muzicală, Bucureşti, 

1974. 

5. COMIŞEL, EMILIA, Folclor muzical. Bucureşti, 1967. 

6. MÎRZA, TRAIAN, SZENIK I., Curs de folclor muzical. II. Genuri şi repertorii.  Cluj 1969.  

7. NICOLA, I,  MÎRZA, TRAIAN , SZENIK, I, Curs de folclor muzical. I. Morfologia şi colecţie. Bucureşti, 

1963. 

8. OLINESCU, MARCEL, Mitologie românească, Editura Saeculum IO, 2001. 

9. OPREA, GHEORGHE. AGAPIE, LARISA, Folclor muzical românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1983. 

10.  PAPAN OVIDIU, Folclor muzical, Instrumente folosite în practica muzicii populare, Universitatea 

de Vest din Timișoara, 1996. 

11. ROȘCA, LUCIAN EMIL / POȘTA, NICOLAE,  Folclor  de pe Valea Târnavelor, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 2012. 
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12. ROȘCA, LUCIAN EMIL, Folclor Instrumental din Câmpia Transilvaniei, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 2006. 

 

 

9. Evaluare 

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

nota finală 

9.4. Curs Cunoaşterea terminologiei în 

folclor, a metodelor de 

cercetare şi principalilor 

folclorişti. 

Examen oral 
60% 

9.5. Seminar/laborator Evaluare continuă 

(răspunsurile periodice la 

seminarii şi prezenţa la 

cursuri) 

Colocviu 
15% 

 Elaborarea a unei lucrări scrise 

(referat sinteză prezentat de 

fiecare student la sfârşitul 

fiecărui semestru) din tematica 

prelegerilor din semestrului 

respectiv, pe baza bibliografiei 

indicate   

Susţinere 
25% 

9.6. Standard minim de performanță 
 Frecventarea cursurilor şi seminariilor în conformitate cu normele în vigoare şi participarea la dezbaterea temelor de 

seminarii.             

 Cunoaşterea şi înţelegerea informaţiei ştiinţifice transmisa prin prelegeri şi seminarii la un nivel acceptabil.  

 Predarea lucrării scrise, această având un minim de informaţii, bibliografie şi respectând normele de redactare academică. 
 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

    01.10.2016 

 

 

 

      Semnătura directorului de departament  
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FIȘA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică – Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Pedagogie Muzicală 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei FOLCLOR MUZICAL 

2.2. Titularul activităților de curs Prof. Univ.Dr. Habil. Lucian Emil Roșca 

2.3. Titularul activităților de seminar  Prof. Univ.Dr. Habil. Lucian Emil Roșca 

2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei O 

 

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 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 4 

Tutorat   

Examinări 2 

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  26 

3.8. Total ore pe semestru 54 

3.9. Număr de credite 2 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum nu este cazul 

4.2. de competențe  nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector şi amplificare 

sonoră 

 Prezenţa fără întârziere la curs. 

 Respectarea normelor de conduită academică 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului   Prezenţa fără întârziere la curs. 

 Respectarea normelor de conduită academică 

 Data predării lucrării de seminar este stabilită de titular de 

comun acord cu studenții; nu se vor accepta cererile de 

amânare a predării decât din considerente obiective și clar 

motivate; pentru predarea cu întârziere studenții vor fi 

depunctați. 

 Reportofon, cameră video, softuri de înregistrare şi filmare 

pentru smartphone, trepied, gorrilapad, aparat foto. 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C.3.4. Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei 

lucrări muzicale, pe baza identificării argumentate a unor 

caracteristici. 

C.3.5. 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. 

Competențe transversale  C.T.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei      Să cunoască definiţiile, explicarea şi interpretarea fenomenelor 

aparţinând folclorului muzical. Să îşi însuşească metodele şi 

tehnicile de investigare şi cercetare ale folclorului. 

7.2. Obiectivele specifice  Obiective de cunoaștere 

O.c.1. Să cunoască, înţeleagă şi să utilizeze corect  conceptele şi 

noţiunile de bază ale folclorului;  

O.c.2. Să distingă între autentic si artificial atât la nivel teoretic cât 

și practic în ceea ce privește folclorul românesc 

O.c.3. să cunoască şi să înțeleagă rolul şi a locul pe care îl ocupă 

această disciplină de sinteză în contextul disciplinelor 

etnofolclorice şi sociologice; 

 

Obiective de abilitare 

O.ab.1. Utilizarea calculatorului şi a mijloacelor media în 

transcrierea şi arhivarea repertoriului folcloric 

O.ab.2 o experienţă responsabilă în transcrierea melodică şi a 

ornamenticii; 

O.ab.3 să îşi însuşească, să îşi însuşească şi să aplice metodele de 

cercetare folclorică în teren; 

 

Obiective atitudinale 

O.at.1. să cunoască, înţeleagă şi să aplice corect  metodele de 

cercetare specifice; 

O.at.2. să poată identifica  aspecte ale fenomenului muzical 

folcloric în contemporaneitate; 
 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
Noţiuni introductive despre morfologia 

cântecului popular. Stilul vechi 

dialectal dacoromân. 

prelegere 2 prelegeri 

Versul popular cântat. prelegere 3 prelegeri 

Ritmul cântecului popular 

românesc 
prelegere 2 prelegeri 

Melodia populară românească. Scări şi 

Moduri. Functionalism sonor. 
prelegere 2 prelegeri 

Forma arhitectonică a muzicii 

folclorice. 
prelegere 2 prelegeri 

Instrumentele muzicale prezente în 

practica folclorică. Clasificarea lor.  

prelegere 1 prelegere 
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Formaţii instrumentale. 

Dansurile şi melodiile folclorice din 

Transilvania (specific şi 

multiculturalism) 

prelegere 2 prelegeri 

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Prezentare generală  ce ţine de 

concepţia legăturii organice dintre artă 

şi realitate. Cunoaşterea elementelelor 

constitutive: vers melodie, formă 

arhitectorică. 

Demonstraţie 2 seminarii 

Versificaţia şi sistemele ritmice. 

Exemplificări. Audiţie. 
Exerciţiu, studiu individual, conversaţie 2 seminarii 

Elemente existente în procesul 

interpretării, Interjecţia melodică, 

Repetarea versului. Exemplificări. 

Audiţie. 

Studiu de caz. Audiţie, comentarii, 

vizionare film 
2 seminarii 

Prezentarea sistemelor sonore: 

oligocordice, pentatonice (hemitonice, 

anhemitonice), hexacordice, sisteme 

modale heptacordice (diatonice, 

cromatice), ultradiatonice. 

Exemplificări. Audiţie. 

Studiu de caz. Audiţie, comentarii, 

vizionare film 
2 seminarii 

Moduri de construire a unei melodii, de 

organizare a mijloacelor de expresie.  

Exemplificări. Audiţie. 

Exerciţiu, studiu individual, conversaţie 2 seminarii 

Particularităţile intonaţionale ale 

muzicii folclorice şi sistemele ritmice 

existente: Giusto silabic; Parlando 

rubato; Aksak. Exemplificări. Audiţie. 

Exerciţiu, studiu individual, conversaţie 2 seminarii 

Instrumentele muzicale prezente în 

practica foclorică. Clasificarea lor.  

Formaţii instrumentale.Dansurile şi 

melodiile folclorice din Transilvania 

(specific şi multiculturalism) 

Exemplificări. Audiţie. 

Prezezentări de lucrări ştiinţifice, 

conversaţie 
2 seminarii 

 

Bibliografie generală  

 

13. Curs de folclor muzical, Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, 1969. 

14. BÎRLEA, OVIDIU, Folclorul românesc. I–II. Bucureşti 1981.  

15. BRĂILOIU, CONSTANTIN, Opere, Bucureşti 1967. 

16. CIOBANU, GHEORGHE, Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, Editura Muzicală, Bucureşti, 

1974. 

17. COMIŞEL, EMILIA, Folclor muzical. Bucureşti, 1967. 

18. MÎRZA, TRAIAN, SZENIK I., Curs de folclor muzical. II. Genuri şi repertorii.  Cluj 1969.  

19. NICOLA, I,  MÎRZA, TRAIAN , SZENIK, I, Curs de folclor muzical. I. Morfologia şi colecţie. Bucureşti, 
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1963. 

20. OLINESCU, MARCEL, Mitologie românească, Editura Saeculum IO, 2001. 

21. OPREA, GHEORGHE. AGAPIE, LARISA, Folclor muzical românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1983. 

22.  PAPAN OVIDIU, Folclor muzical, Instrumente folosite în practica muzicii populare, Universitatea 

de Vest din Timișoara, 1996. 

23. ROȘCA, LUCIAN EMIL / POȘTA, NICOLAE,  Folclor  de pe Valea Târnavelor, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 2012. 

24. ROȘCA, LUCIAN EMIL, Folclor Instrumental din Câmpia Transilvaniei, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 2006. 

 

 

9. Evaluare 

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

nota finală 

9.4. Curs Cunoaşterea terminologiei în 

folclor, a metodelor de 

cercetare şi principalilor 

folclorişti. 

Examen oral 
60% 

9.5. Seminar/laborator Evaluare continuă 

(răspunsurile periodice la 

seminarii şi prezenţa la 

cursuri) 

Colocviu 
15% 

 Elaborarea a unei lucrări scrise 

(referat sinteză prezentat de 

fiecare student la sfârşitul 

fiecărui semestru) din tematica 

prelegerilor din semestrului 

respectiv, pe baza bibliografiei 

indicate   

Susţinere 
25% 

9.6. Standard minim de performanță 
 Frecventarea cursurilor şi seminariilor în conformitate cu normele în vigoare şi participarea la dezbaterea temelor de 

seminarii.             

 Cunoaşterea şi înţelegerea informaţiei ştiinţifice transmisa prin prelegeri şi seminarii la un nivel acceptabil.  

 Predarea lucrării scrise, această având un minim de informaţii, bibliografie şi respectând normele de redactare academică. 
 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

    01.10.2016 

 

 

 

      Semnătura directorului de departament  

 


