
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Muzică 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogie Muzicală 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina Forme muzicale 

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 III 2.6 Semestrul 5 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 3 Cr. 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum  Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la teoria muzicii, armonie în semestrele

1-4.

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

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



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
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 Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră (având un grad

mediu de dificultate), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical dobândite (inclusiv

auzul muzical interior)

 Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor

fundamentale de analiză muzicală

 Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale
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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 

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. Analiza structurala a unei lucrari muzicale cu forma strofică.

2. Atitudine deschisă spre valorile muzicii culte

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Forma şi limbajul muzical. Definirea

termenilor. Categorii sintactice muzicale 

Metode de predare – 

învăţare interactive 

Dialogul  



Problematizarea 

Mijloace moderne, bazate 

pe aparatură electronică, 

audio-video, internet etc. 

2-3. Fraza muzicală (criterii de analiză a 

frazei muzicale, tipologia frazelor, 

structura armonică a frazelor, tipuri de 

cadenţe, structura melodică a frazei) 

Id. 

4. Motivul (dimensiunile motivului,

clasificarea motivelor, caracteristicile 

motivelor, procedeee de travaliu motivic) 

Id. 

5-6. Perioada muzicală (criterii de analiză 

a perioadei muzicale, tipologia 

perioadelor, organizarea armonică a 

perioadei, exemple de organizare 

interioară a perioadelor) 

Id. 

7-8. Criterii de clasificare a formelor 

muzicale: forme simple, forme 

multistrofice derivate, forme complexe, 

forme binare/ternare din perspectiva 

continuităţii/discontinuităţii tonale 

Id. 

9.Formele tonale omofone: Liedul (gen şi

formă) . Scurt istoric al genului 

Id. 

10-11. Liedul ca formă: forma de lied 

simplu, forma de lied complex, forme 

derivate de lied, forme de lied în diferite 

genuri muzicale 

Id. 

12-14. Tipologia formelor de lied după 

numărul articulaţiilor: monostrofic, 

bistrofic, tristrofic. 

Id. 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Metodele active şi 

interactive multiple 

Studenţii vor avea de analizat, pentru 

săptămâna următoare, o lucrare 

muzicală. Verificarea acestei analize 

va avea loc in cursul seminarului 

următor. 

-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 

Bughici, Dumitru , Formele şi genurile muzicale  , Editura Muzicală, Bucureşti, 1962  

Bughici, Dumitru, Suita şi sonata, Editura Muzicală, Bucureşti, 1965 

Bughici Dumitru, Formele muzicale. Liedul, Rondoul, Variaţiunile, Fuga, Editura Muzicală, Bucureşti, 1969 

Bughici, Dumitru, Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 1978 

Comes, Liviu, Melodica palestriniană, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971 

Eisikovits, Max, Polifonia vocală a Renaşterii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1966 

Eisikovits, Max, Polifonia Barocului, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975 

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

Gastouee, Amedee, Arta gregoriană, Editura Muzicală, Bucureşti, 1967 

Herman, Vasile, Originile şi dezvoltarea formelor muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982 

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

Popovici, Doru, Arta trubadurilor, Editura Muzicală, Bucureşti, 1974 

Timaru, Valentin, Analiza muzicală între conştiinţa de gen şi conştiinţa de formă, Editura Universităţii din 

Oradea, 2003 

Teodorescu-Ciocănea, Livia, Tratat de forme şi analize muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 2005 

Toduţă, Sigismund, Formele muzicale ale barocului în creaţia lui J.S.Bach, vol. I 1969, Vol. II 1973, vol. III 1978, 

Editura Muzicală, Bucureşti 

Voiculescu Dan, Fuga în creaţia lui J. S. Bach, Editura Muzicală, Bucureşti, 2000 

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

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

9.1 Curs 

Prezenţa activă la 

curs şi la seminar 

Examen scris: Analiza 

unei lucrări muzicale la 

prima vedere 

50% 

9.2 Seminar 

Două evaluări pe 

parcursul 

semestrului 

Examinare orală: analiza 

lucrărilor muzicale 

prezentate la seminar 

40% 



Prezenţa activă la 

curs şi la seminar 

10% 

9.3 

Laborator/lucrari 

9.4 Standard minim de performanţă 

Cunoştinţe teoretice minime (absolut necesare pentru înţelegerea formelor muzicale) şi realizarea unei analize 

muzicale a unei piese de nivel uşor-mediu  

Data completării: Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Muzică 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Pedagogie Muzicală 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina Forme muzicale 

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 III 2.6 Semestrul 6 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: 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 3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum  Însuşirea şi cunoaşterea materiei predate la teoria muzicii, armonie, contrapunct în

semestrele 1-5.

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

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



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
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 Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi configuraţia sonoră (având un grad

mediu de dificultate), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical dobândite (inclusiv

auzul muzical interior)

 Utilizarea corectă a elementelor de bază ale tehnicilor clasice de scriitură şi a metodelor

fundamentale de analiză muzicală

 Clasificarea argumentată a operelor muzicale, pe baza identificării şi descrierii

caracteristicilor de gen şi ale principalelor perioade stilistice muzicale
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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 

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. Analiza structurala a unei lucrari muzicale cu forma de rondo, forme

variaţionale armonice. 

2. Atitudine deschisă spre valorile muzicii culte

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Rondoul-elemente structurale Metode de predare – 

învăţare interactive 

Dialogul  



Problematizarea 

Mijloace moderne, bazate 

pe aparatură electronică, 

audio-video, internet etc. 

2. Forme preclasice ale Rondoului.

Caracteristici 

Id. 

3-4. Forme clasice ale Rondoului. 

Caracteristici 

Id. 

5. Forme ale Rondoului in Romantism.

Caracteristici 

Id. 

6. Forme ale Rondoului in perioada

moderna. Caracteristici 

Id. 

7. Tema cu variaţiuni. Formă şi gen Id. 

8. Tipuri de variaţiuni: variatiuni omofone

si variatiuni polifonice 

Id. 

9-10. Variatiuni omofone: variatiuni 

ornamentale 

Id. 

11-12. Variatiuni omofone: variatiuni de 

caracter 

Id. 

13-14. Variatiuni omofone: variatiuni 

libere 

Id. 

8.2  Seminar Metode de predare Observaţii 

-Teme aplicative la cursul 1 Metodele active şi 

interactive multiple 

Studenţii vor avea de analizat, pentru 

săptămâna următoare, o lucrare 

muzicală. Verificarea acestei analize 

va avea loc in cursul seminarului 

următor. 

-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 

Bughici, Dumitru , Formele şi genurile muzicale  , Editura Muzicală, Bucureşti, 1962 

Bughici, Dumitru, Suita şi sonata, Editura Muzicală, Bucureşti, 1965 

Bughici Dumitru, Formele muzicale. Liedul, Rondoul, Variaţiunile, Fuga, Editura Muzicală, Bucureşti, 1969 



Bughici, Dumitru, Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 1978 

Comes, Liviu, Melodica palestriniană, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971 

Eisikovits, Max, Polifonia vocală a Renaşterii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1966 

Eisikovits, Max, Polifonia Barocului, Editura Muzicală, Bucureşti, 1975 

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

Gastouee, Amedee, Arta gregoriană, Editura Muzicală, Bucureşti, 1967 

Herman, Vasile, Originile şi dezvoltarea formelor muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 1982 

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

Popovici, Doru, Arta trubadurilor, Editura Muzicală, Bucureşti, 1974 

Timaru, Valentin, Analiza muzicală între conştiinţa de gen şi conştiinţa de formă, Editura Universităţii din 

Oradea, 2003 

Teodorescu-Ciocănea, Livia, Tratat de forme şi analize muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 2005 

Toduţă, Sigismund, Formele muzicale ale barocului în creaţia lui J.S.Bach, vol. I 1969, Vol. II 1973, vol. III 1978, 

Editura Muzicală, Bucureşti 

Voiculescu Dan, Fuga în creaţia lui J. S. Bach, Editura Muzicală, Bucureşti, 2000 

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

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

9.1 Curs 

Prezenţa activă la 

curs şi la seminar 

Examen scris: Analiza 

unei lucrări muzicale la 

prima vedere 

50% 

9.2 Seminar 

Două evaluări pe 

parcursul 

semestrului 

Examinare orală: analiza 

lucrărilor muzicale 

prezentate la seminar 

40% 

Prezenţa activă la 

curs şi la seminar 

10% 

9.3 

Laborator/lucrari 

9.4 Standard minim de performanţă 

Cunoştinţe teoretice minime (absolut necesare pentru înţelegerea formelor muzicale) şi realizarea unei analize 

muzicale a unei piese de nivel uşor-mediu  



Data completării: Titular curs (Semnătura): 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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