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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 Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea* Interpretare muzicală – Instrumente  

Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Formații specifice muzicale - JAZZ 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. ION DOROBANȚU 

2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DO 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  - 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp 26 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1  

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 

Tutorat  1 

Examinări 2 

Alte activități 10 

3.7. Total ore studiu individual  26 

3.8. Total ore pe semestru
1
 54 

3.9. Număr de credite 2 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

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

4.2. de competențe  Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale, prevăzute în Metodologia Admiterii în ciclul 

de licență. 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea la curs asupra sa partiturile necesare.  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul se va  prezenta cu un instrument de bună calitate și reglat 

corespunzător, precum și cu partiturile studiate în prealabil.  

  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și expresivă  

    dobândită în urma studiului individual. 

                                                           
1
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 



  

 

 

. 
 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea elementelor specifice interpretării într-un ansamblu de tip jazz-pop; 

 Definirea principalelor particularități ale repertoriului destinat instrumentului studiat: 

gradul de dificultate, specificitățile stilistice și cerințele interpretative ale temelor 

abordate; 

 Formarea unor strategii de studiu și asimilare a repertoriului pentru ansamblul de jazz-

pop, integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite.  

 Formarea de aprecieri privind interpretarea (proprii și ale altora) repertoriului pentru 

ansamblu de jazz-pop (modul de integrare în formație, colaborarea cu partenerii din 

ansamblu etc.). 

 Interpretarea unei selecții semnificative de lucrări muzicale pentru ansamblu de jazz-

pop, care să demonstreze capacitatea de integrare în ansamblu, în corelare cu partenerii. 

Competențe transversale   Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 

ierarhice.  

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și 

adaptabilității la cerințele pieței muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală jazz-pop în 

ansamblurile muzicale specifice. 

7.2. Obiectivele specifice  Cunoașterea și interpretarea unei selecții reprezentative din repertoriul specific 

pentru ansamblu destinat instrumentului studiat, utilizând capacitățile tehnico-

interpretative instrumentale necesare și abilități specifice de integrare într-un 

ansamblu și colaborare cu partenerii.  

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de 

predare 

Observații 

-    

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Caracteristici ale stilului orchestral în ansamblul de 

jazz-pop. Organizarea unui ansamblu muzical. 

Instrumentația și dispunerea în formație. Alegerea și 

pregătirea partiturii și a stimelor. Rolul fiecărui 

membru în formație. 

La lucrările practice individuale, 

cadrul didactic oferă explicații și 

recomandă exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Piesa Tune-up. Repartizarea solo-urilor. Buna 

construcție a solo-ului în conformitate cu caracterul și 

forma piesei.   

La lucrările practice individuale, 

cadrul didactic oferă explicații și 

exemplificări. 

Idem 

Elemente specifice pentru redarea stilului jazz în 

ansambluri de tip big-band (sonoritatea, frazarea și 

articulația). Piesa Bluesette. Amplasamentul scenic.  

Idem.  Idem 

Caracteristici ale limbajului muzical folosit de diferiți 

compozitori sau aranjori în lucrările destinate 

ansamblului de jazz-pop.   

Idem. Idem 

Redarea expresivă și interpretarea lucrărilor orchestrale 

aparținând diferitelor perioade ale jazzului sau muzicii 

pop. Elemente de stilistică a jazzului. 

Idem. Idem 

Bibliografie: 

 Aebersold, Jamey - Colectia Play Along book/CD,  Jamey Aebersold Jazz, 2007. 

 Beach, Doug – Essential Rhythms of Jazz, Kendor Music Inc.. 

 Diblasio, Denis - The Denis Diblasio Jazz Ensemble Book, Doug Beach Music Publisher.  

 Edmondson, John – Jazz Warm-Ups, Hal Leonard Publications.  

 LaPorta, John – Developing the School Jazz Ensemble, Berklee Press, 1965. 

 Jennings, Paul - Blues Warm Up, Hal Leonard Publications. 

 Jennings, Paul - Modal Warm Up, Hal Leonard Publications. 

 The New Real Book vol. I, II, III, Sher Music Co. 



  

 

 

. 
 

 

 Popp, Marius – Armonia aplicativă în improvizația de Jazz, Editura Nemira, 1998. 

 Silver, Horace – The Art of Small Combo Jazz Playing, Composing & Arranging, Hal Leonard, 1995 

 Tiberian, Mircea – Tehnica Improvizației în Muzica de Jazz, Editura UNMB, Bucuresti, 2005.  

 

9. Evaluare 

Tip de activitate Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1. Curs -    

 -    

9.2. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei părți 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

9.3. Standard minim de performanță 
 Două lucrări diferite stilistic din repertoriu pentru ansamblu jazz-pop, prezentate integral cu ansamblul de jazz-pop. 

 Însușirea integrală a repertoriului de teme de jazz/pop stabilit pentru un semestru în cadrul verificărilor de parcurs, demonstrând 

acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical, expresivitate, integrare în ansamblu, corelare cu 

partenerii. 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Aranjamente muzicale pentru formații cu 6-10 intrumente realizate de Dave Wolpe, Sammy Nestico, Tom Kubis, Glen Miller, 

Joe Escriba, Gordon Hough, Stan Kenton, Harry Hershey etc. ale unor teme consacrate de jazz și pop precum: 

All of Me, Angel Eyes, American Patrol, Anisette, April in Paris, Autumn Leaves, Autumn in New York, Armando’s Rumba, Black 

Orpheus, Begin the Beguine, Besame Mucho, Blue Bossa, Blues in the Closet, Bluesette, Caravan, Cherry Pink, Corcovado, Days 

of Wine and Roses, Desafinado, Don’t get around much anymore, Flintstones, Fly me to the Moon, Georgia on My Mind, Girl 

from Ipanema, Have you met Miss Jones, How Insensitive, I got it Bad, I Remember You, In the Mood, Let’s fall in Love, Mack 

the Knife, On Green Dolphin, Street Satin Doll, Stella by Starlight, So What, There will never be another You, Tune Up etc 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

28.09.2016 

 

      Semnătura directorului de departament  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

. 
 

 

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 Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea* Interpretare muzicală – Instrumente  

Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Formații specifice muzicale - JAZZ 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. ION DOROBANȚU 

2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DO 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  - 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp 26 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1  

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 

Tutorat  1 

Examinări 2 

Alte activități 10 

3.7. Total ore studiu individual  26 

3.8. Total ore pe semestru
2
 54 

3.9. Număr de credite 2 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

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

4.2. de competențe  Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale, dobândite în semestrul I.  

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea la curs asupra sa partiturile necesare.  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul se va  prezenta cu un instrument de bună calitate și reglat 

corespunzător, precum și cu partiturile studiate în prealabil.  

  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și expresivă 

   dobândită în urma studiului individual 

 

 

                                                           
2
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea elementelor specifice interpretării într-un ansamblu de tip jazz-pop; 

 Definirea principalelor particularități ale repertoriului destinat instrumentului studiat: 

gradul de dificultate, specificitățile stilistice și cerințele interpretative ale temelor 

abordate; 

 Formarea unor strategii de studiu și asimilare a repertoriului pentru ansamblul de jazz-

pop, integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite.  

 Formarea de aprecieri privind interpretarea (proprii și ale altora) repertoriului pentru 

ansamblu de jazz-pop (modul de integrare în formație, colaborarea cu partenerii din 

ansamblu etc.). 

 Interpretarea unei selecții semnificative de lucrări muzicale pentru ansamblu de jazz-

pop, care să demonstreze capacitatea de integrare în ansamblu, în corelare cu partenerii. 

Competențe transversale   Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 

ierarhice.  

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și 

adaptabilității la cerințele pieței muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală jazz-pop în 

ansamblurile muzicale specifice. 

7.2. Obiectivele specifice  Cunoașterea și interpretarea unei selecții reprezentative din repertoriul specific 

pentru ansamblu destinat instrumentului studiat, utilizând capacitățile tehnico-

interpretative instrumentale necesare și abilități specifice de integrare într-un 

ansamblu și colaborare cu partenerii.  

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-    

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Sistematizarea principalelor deprinderi tehnice 

instrumentale specifice în orchestră. 

Caracteristici ale stilului orchestral în 

ansamblul de jazz-pop. Piesa Autumn Leaves.  

La lucrările practice individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Citirea corectă a dinamicii și execuția corectă a 

sincopării specifice în jazz. Metode de 

eficientizare a repetițiilor. Piesa Mack the 

Knife.   

La lucrările practice individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

Idem 

Construirea unei sonorități de grup de calitate. 

Urmărirea de către soliști a 

acompaniamentului. Piesa Satin Doll.   

Idem.  Idem 

Caracteristici ale limbajului muzical folosit de 

diferiți compozitori sau aranjori în lucrările 

destinate ansamblului de jazz-pop.   

Idem. Idem 

Stilul blues în măsură ternară. Piesa All Blues. 

Stilul bossa nova. Piesa Blue Bossa. 

Idem. Idem 

Bibliografie: 

 Aebersold, Jamey - Colectia Play Along book/CD,  Jamey Aebersold Jazz, 2007. 

 Beach, Doug – Essential Rhythms of Jazz, Kendor Music Inc.. 

 Diblasio, Denis - The Denis Diblasio Jazz Ensemble Book, Doug Beach Music Publisher.  

 Edmondson, John – Jazz Warm-Ups, Hal Leonard Publications.  

 LaPorta, John – Developing the School Jazz Ensemble, Berklee Press, 1965. 

 Jennings, Paul - Blues Warm Up, Hal Leonard Publications. 

 Jennings, Paul - Modal Warm Up, Hal Leonard Publications. 

 The New Real Book vol. I, II, III, Sher Music Co. 

 Popp, Marius – Armonia aplicativă în improvizația de Jazz, Editura Nemira, 1998. 

 Silver, Horace – The Art of Small Combo Jazz Playing, Composing & Arranging, Hal Leonard, 1995 
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 Tiberian, Mircea – Tehnica Improvizației în Muzica de Jazz, Editura UNMB, Bucuresti, 2005. 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1. Curs -    

 -    

9.2. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei părți 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

9.3. Standard minim de performanță 
 Două lucrări diferite stilistic din repertoriu pentru ansamblu jazz-pop, prezentate integral cu ansamblul de jazz-pop. 

 Însușirea integrală a repertoriului de teme de jazz/pop stabilit pentru un semestru în cadrul verificărilor de parcurs, demonstrând 

acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical, expresivitate, integrare în ansamblu, corelare cu 

partenerii. 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Aranjamente muzicale pentru formații cu 6-10 intrumente realizate de Dave Wolpe, Sammy Nestico, Tom Kubis, Glen Miller, 

Joe Escriba, Gordon Hough, Stan Kenton, Harry Hershey etc. ale unor teme consacrate de jazz și pop precum: 

All of Me, Angel Eyes, American Patrol, Anisette, April in Paris, Autumn Leaves, Autumn in New York, Armando’s Rumba, Black 

Orpheus, Begin the Beguine, Besame Mucho, Blue Bossa, Blues in the Closet, Bluesette, Caravan, Cherry Pink, Corcovado, Days 

of Wine and Roses, Desafinado, Don’t get around much anymore, Flintstones, Fly me to the Moon, Georgia on My Mind, Girl 

from Ipanema, Have you met Miss Jones, How Insensitive, I got it Bad, I Remember You, In the Mood, Let’s fall in Love, Mack 

the Knife, On Green Dolphin, Street Satin Doll, Stella by Starlight, So What, There will never be another You, Tune Up etc 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

28.09.2016 

      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 Facultatea de 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* Interpretare muzicală – Instrumente  

Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Formații specifice muzicale - JAZZ 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. ION DOROBANȚU 

2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DO 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  - 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp 26 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1  

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 

Tutorat  1 

Examinări 2 

Alte activități 10 

3.7. Total ore studiu individual  26 

3.8. Total ore pe semestru
3
 54 

3.9. Număr de credite 2 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

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

4.2. de competențe  Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale, dobândite în anul I de studiu. 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea la curs asupra sa partiturile necesare.  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul se va  prezenta cu un instrument de bună calitate și reglat 

corespunzător, precum și cu partiturile studiate în prealabil.  

  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și expresivă 

   dobândită în urma studiului individual 

 

 

                                                           
3
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea elementelor specifice interpretării într-un ansamblu de tip jazz-pop; 

 Definirea principalelor particularități ale repertoriului destinat instrumentului studiat: 

gradul de dificultate, specificitățile stilistice și cerințele interpretative ale temelor 

abordate; 

 Formarea unor strategii de studiu și asimilare a repertoriului pentru ansamblul de jazz-

pop, integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite.  

 Formarea de aprecieri privind interpretarea (proprii și ale altora) repertoriului pentru 

ansamblu de jazz-pop (modul de integrare în formație, colaborarea cu partenerii din 

ansamblu etc.). 

 Interpretarea unei selecții semnificative de lucrări muzicale pentru ansamblu de jazz-

pop, care să demonstreze capacitatea de integrare în ansamblu, în corelare cu partenerii. 

Competențe transversale   Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 

ierarhice.  

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și 

adaptabilității la cerințele pieței muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală jazz-pop în 

ansamblurile muzicale specifice. 

7.2. Obiectivele specifice  Cunoașterea și interpretarea unei selecții reprezentative din repertoriul specific 

pentru ansamblu destinat instrumentului studiat, utilizând capacitățile tehnico-

interpretative instrumentale necesare și abilități specifice de integrare într-un 

ansamblu și colaborare cu partenerii.  

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-    

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Sistematizarea principalelor deprinderi tehnice 

instrumentale specifice în orchestră. 

Organziarea ansamblului muzical. Dispunerea 

în formație și distribuirea solourilor. 

La lucrările practice individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Metode și exerciții de corectare a greșelilor din 

tehnica de ansamblu orchestral. Piesa Stella by 

Starlight. Dimensionarea acordică a 

aranjamentului.    

La lucrările practice individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

Idem 

Elemente specifice pentru redarea stilului jazz 

în ansambluri de tip big-band (sonoritatea, 

frazarea și articulația). Piesa Let’s Fall in Love. 

Piesa Girl from Ipanema. Amplasamentul 

scenic.  

Idem.  Idem 

Caracteristici ale limbajului muzical folosit de 

diferiți compozitori sau aranjori în lucrările 

destinate ansamblului de jazz-pop. Piesa Blues 

in the Closet. 

Idem. Idem 

Redarea expresivă și interpretarea lucrărilor 

orchestrale aparținând diferitelor perioade ale 

jazzului sau muzicii pop. Piesa On Green 

Dolphin Street.  

Idem. Idem 

Bibliografie: 

 Aebersold, Jamey - Colectia Play Along book/CD,  Jamey Aebersold Jazz, 2007. 

 Beach, Doug – Essential Rhythms of Jazz, Kendor Music Inc.. 

 Diblasio, Denis - The Denis Diblasio Jazz Ensemble Book, Doug Beach Music Publisher.  

 Edmondson, John – Jazz Warm-Ups, Hal Leonard Publications.  

 LaPorta, John – Developing the School Jazz Ensemble, Berklee Press, 1965. 



  

 

 

. 
 

 

 Jennings, Paul - Blues Warm Up, Hal Leonard Publications. 

 Jennings, Paul - Modal Warm Up, Hal Leonard Publications. 

 The New Real Book vol. I, II, III, Sher Music Co. 

 Popp, Marius – Armonia aplicativă în improvizația de Jazz, Editura Nemira, 1998. 

 Silver, Horace – The Art of Small Combo Jazz Playing, Composing & Arranging, Hal Leonard, 1995 

 Tiberian, Mircea – Tehnica Improvizației în Muzica de Jazz, Editura UNMB, Bucuresti, 2005.   

 

9. Evaluare 

Tip de activitate Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1. Curs -    

 -    

9.2. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei părți 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

9.3. Standard minim de performanță 
 Două lucrări diferite stilistic din repertoriu pentru ansamblu jazz-pop, prezentate integral cu ansamblul de jazz-pop. 

 Însușirea integrală a repertoriului de teme de jazz/pop stabilit pentru un semestru în cadrul verificărilor de parcurs, demonstrând 

acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical, expresivitate, integrare în ansamblu, corelare cu 

partenerii. 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Aranjamente muzicale pentru formații cu 6-10 intrumente realizate de Dave Wolpe, Sammy Nestico, Tom Kubis, Glen Miller, 

Joe Escriba, Gordon Hough, Stan Kenton, Harry Hershey etc. ale unor teme consacrate de jazz și pop precum: 

All of Me, Angel Eyes, American Patrol, Anisette, April in Paris, Autumn Leaves, Autumn in New York, Armando’s Rumba, Black 

Orpheus, Begin the Beguine, Besame Mucho, Blue Bossa, Blues in the Closet, Bluesette, Caravan, Cherry Pink, Corcovado, Days 

of Wine and Roses, Desafinado, Don’t get around much anymore, Flintstones, Fly me to the Moon, Georgia on My Mind, Girl 

from Ipanema, Have you met Miss Jones, How Insensitive, I got it Bad, I Remember You, In the Mood, Let’s fall in Love, Mack 

the Knife, On Green Dolphin, Street Satin Doll, Stella by Starlight, So What, There will never be another You, Tune Up etc 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

28.09.2016 

 

      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 Facultatea de 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* Interpretare muzicală – Instrumente  

Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Formații specifice muzicale - JAZZ 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. ION DOROBANȚU 

2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei DO 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  - 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp 26 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  1  

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 

Tutorat  1 

Examinări 2 

Alte activități 10 

3.7. Total ore studiu individual  26 

3.8. Total ore pe semestru
4
 54 

3.9. Număr de credite 2 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

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

4.2. de competențe  Cunoștinte muzicale și abilități specific instrumentale, dobândite în anul I si sem. I din anul II de studiu 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul va avea la curs asupra sa partiturile necesare.  

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul se va  prezenta cu un instrument de bună calitate și reglat 

corespunzător, precum și cu partiturile studiate în prealabil.  

  Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și expresivă 

   dobândită în urma studiului individual 

 

 

                                                           
4
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 



  

 

 

. 
 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea elementelor specifice interpretării într-un ansamblu de tip jazz-pop; 

 Definirea principalelor particularități ale repertoriului destinat instrumentului studiat: 

gradul de dificultate, specificitățile stilistice și cerințele interpretative ale temelor 

abordate; 

 Formarea unor strategii de studiu și asimilare a repertoriului pentru ansamblul de jazz-

pop, integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale dobândite.  

 Formarea de aprecieri privind interpretarea (proprii și ale altora) repertoriului pentru 

ansamblu de jazz-pop (modul de integrare în formație, colaborarea cu partenerii din 

ansamblu etc.). 

 Interpretarea unei selecții semnificative de lucrări muzicale pentru ansamblu de jazz-

pop, care să demonstreze capacitatea de integrare în ansamblu, în corelare cu partenerii. 

Competențe transversale   Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere 

ierarhice.  

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și 

adaptabilității la cerințele pieței muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală jazz-pop în 

ansamblurile muzicale specifice. 

7.2. Obiectivele specifice  Cunoașterea și interpretarea unei selecții reprezentative din repertoriul specific 

pentru ansamblu destinat instrumentului studiat, utilizând capacitățile tehnico-

interpretative instrumentale necesare și abilități specifice de integrare într-un 

ansamblu și colaborare cu partenerii.  

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-    

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Perfectionarea ritmului swing. Piesa There will 

never be another you. 

La lucrările practice individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Perfectionarea unei sonorități a grupului de 

înaltă calitate. Relația dintre soliști și secția de 

acompaniament. Piesa Autumn in New York.   

La lucrările practice individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

Idem 

Responsabilitatea individuală și cea de grup. 

Piesa So What.  

Idem.  Idem 

Caracteristici ale limbajului muzical folosit de 

diferiți compozitori sau aranjori în lucrările 

destinate ansamblului de jazz-pop. Stilul 

rumba. Piesa Armando’s Rumba. 

Idem. Idem 

Redarea expresivă și interpretarea lucrărilor 

orchestrale aparținând diferitelor perioade ale 

jazzului sau muzicii pop. Piesa Orfeo Negro. 

Idem. Idem 

Bibliografie: 

 Aebersold, Jamey - Colectia Play Along book/CD,  Jamey Aebersold Jazz, 2007. 

 Beach, Doug – Essential Rhythms of Jazz, Kendor Music Inc.. 

 Diblasio, Denis - The Denis Diblasio Jazz Ensemble Book, Doug Beach Music Publisher.  

 Edmondson, John – Jazz Warm-Ups, Hal Leonard Publications.  

 LaPorta, John – Developing the School Jazz Ensemble, Berklee Press, 1965. 

 Jennings, Paul - Blues Warm Up, Hal Leonard Publications. 

 Jennings, Paul - Modal Warm Up, Hal Leonard Publications. 

 The New Real Book vol. I, II, III, Sher Music Co. 

 Popp, Marius – Armonia aplicativă în improvizația de Jazz, Editura Nemira, 1998. 

 Silver, Horace – The Art of Small Combo Jazz Playing, Composing & Arranging, Hal Leonard, 1995 

 Tiberian, Mircea – Tehnica Improvizației în Muzica de Jazz, Editura UNMB, Bucuresti, 2005.   
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9. Evaluare 

Tip de activitate Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1. Curs -    

 -    

9.2. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei părți 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

9.3. Standard minim de performanță 
 Două lucrări diferite stilistic din repertoriu pentru ansamblu jazz-pop, prezentate integral cu ansamblul de jazz-pop. 

 Însușirea integrală a repertoriului de teme de jazz/pop stabilit pentru un semestru în cadrul verificărilor de parcurs, demonstrând 

acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical, expresivitate, integrare în ansamblu, corelare cu 

partenerii. 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Aranjamente muzicale pentru formații cu 6-10 intrumente realizate de Dave Wolpe, Sammy Nestico, Tom Kubis, Glen Miller, 

Joe Escriba, Gordon Hough, Stan Kenton, Harry Hershey etc. ale unor teme consacrate de jazz și pop precum: 

All of Me, Angel Eyes, American Patrol, Anisette, April in Paris, Autumn Leaves, Autumn in New York, Armando’s Rumba, Black 

Orpheus, Begin the Beguine, Besame Mucho, Blue Bossa, Blues in the Closet, Bluesette, Caravan, Cherry Pink, Corcovado, Days 

of Wine and Roses, Desafinado, Don’t get around much anymore, Flintstones, Fly me to the Moon, Georgia on My Mind, Girl 

from Ipanema, Have you met Miss Jones, How Insensitive, I got it Bad, I Remember You, In the Mood, Let’s fall in Love, Mack 

the Knife, On Green Dolphin, Street Satin Doll, Stella by Starlight, So What, There will never be another You, Tune Up etc.  

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

28.09.2016 

      Semnătura directorului de departament  

 


