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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 

Interpretare muzicală- Canto 

Muzică 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument- clasic 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii I 2.5. 

Semestrul 

I 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

DF 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

14 - 14 3.6. 

seminar/laborator 

14 

Distribuția fondului de timp 67  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Tutorat  1 

Examinări 3 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

67 

3.8. Total ore pe semestru
1
 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

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, la nivelul programei clasei 

a XII-a  a unui liceu de muzică 

                                                 
1
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  Studentul se prezintă la curs cu partiturile necesare, pe care 

le-a studiat în prealabil. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea corectă și funcțională a elementelor de tehnică 

instrumentală specifice instrumentului, ținând cont de 

particularitățile de construcție ale acestuia; 

 Aprecierea justă a calității interpretărilor proprii și ale altora, 

raportându-le la utilizarea auzului și a gândirii muzicale și 

stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

și sensul muzical, ca și la corelarea acestora cu tehnica 

instrumentală; 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/ unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale, clasele I-VIII 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală 

clasică 

7.2. Obiectivele specifice   cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat 

 cunoașterea și stăpânirea repertoriului general instrumental 

 capacitatea de citire a unor partituri 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacitățile tehnico- interpretative instrumentale necesare și 

integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale 

dobândite. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

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

tehnice- instrumentale 

-Stilul baroc:- limbajul muzical al 

compozitorilor din perioada preclasică 

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 

eventualelor greșei în tehnica 

instrumentală 

-Caracteristici ale limbajului muzical 

folosit de A. Vivaldi, G. Tartini, G. Fr. 

Haendel, J. S. Bach 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării rimtului 

Exerciții Idem 
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Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 
 O gamă cu arpegii 

 Un studiu sau capriciu 

 Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică solo sau cu pian 

 Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert  sau o piesă la alegere din repertoriul instrumentului studiat 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de parcurs, 

recitalurilor, concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical 

și expresivitate. 

 

REPERTORIU- Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale aparținând compozitorilor: 

A. Corelli, D. Scarlatti, A. Vivaldi, G. Tartini, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, G.Ph. Telemann, J. S. Bach, G. Fr. Haendel, W. 

A. Mozart, L. van Beethoven, F. Mendelssohn- Bartholdy, C. Saint- Saens, A. Dvorak, H. Vieuxtempls, M. Bruch, etc. 

 

 

 

 

  

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucrări (Semnătura): 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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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 

Interpretare muzicală- Canto 

Muzică 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument- clasic 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii I 2.5. 

Semestrul 

II 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

DF 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

14 - 14 3.6. 

seminar/laborator 

14 

Distribuția fondului de timp 67  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Tutorat  1 

Examinări 3 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

67 

3.8. Total ore pe semestru
2
 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

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

anului I 

                                                 
2
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  Studentul se prezintă la curs cu partiturile necesare, pe care 

le-a studiat în prealabil. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea corectă și funcțională a elementelor de tehnică 

instrumentală specifice instrumentului, ținând cont de 

particularitățile de construcție ale acestuia; 

 Aprecierea justă a calității interpretărilor proprii și ale altora, 

raportându-le la utilizarea auzului și a gândirii muzicale și 

stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

și sensul muzical, ca și la corelarea acestora cu tehnica 

instrumentală; 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/ unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale, clasele I-VIII 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală 

clasică 

7.2. Obiectivele specifice   cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat 

 cunoașterea și stăpânirea repertoriului general instrumental 

 capacitatea de citire a unor partituri 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacitățile tehnico- interpretative instrumentale necesare și 

integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale 

dobândite. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
-Stilul baroc:- limbajul muzical al 

compozitorilor din perioada preclasică: 

A. Vivaldi, G. Tartini, G. Fr. Haendel, 

J. S. Bach 

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 

eventualelor greșei în tehnica 

instrumentală 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării rimtului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 
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Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 
 O gamă cu arpegii 

 Un studiu sau capriciu 

 Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică solo sau cu pian 

 Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert  sau o piesă la alegere din repertoriul instrumentului studiat 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de parcurs, 

recitalurilor, concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical 

și expresivitate. 

 

REPERTORIU- Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale aparținând compozitorilor: 

A. Corelli, D. Scarlatti, A. Vivaldi, G. Tartini, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, G.Ph. Telemann, J. S. Bach, G. Fr. Haendel, W. 

A. Mozart, L. van Beethoven, F. Mendelssohn- Bartholdy, C. Saint- Saens, A. Dvorak, H. Vieuxtempls, M. Bruch, etc. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucrări (Semnătura): 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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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 

Interpretare muzicală- Canto 

Muzică 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument- clasic 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii II 2.5. 

Semestrul 

I 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

DF 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

14 - 14 3.6. 

seminar/laborator 

14 

Distribuția fondului de timp 67  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Tutorat  1 

Examinări 3 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

67 

3.8. Total ore pe semestru
3
 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentaledobândite în anul I 

                                                 
3
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  Studentul se prezintă la curs cu partiturile necesare, pe care 

le-a studiat în prealabil. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea corectă și funcțională a elementelor de tehnică 

instrumentală specifice instrumentului, ținând cont de 

particularitățile de construcție ale acestuia; 

 Aprecierea justă a calității interpretărilor proprii și ale altora, 

raportându-le la utilizarea auzului și a gândirii muzicale și 

stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

și sensul muzical, ca și la corelarea acestora cu tehnica 

instrumentală; 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/ unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale, clasele I-VIII 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală 

clasică 

7.2. Obiectivele specifice   cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat 

 cunoașterea și stăpânirea repertoriului general instrumental 

 capacitatea de citire a unor partituri 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacitățile tehnico- interpretative instrumentale necesare și 

integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale 

dobândite. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

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

tehnice- instrumentale 

-Stilul clasic:- limbajul muzical al 

compozitorilor din perioada 

clasicismului vienez 

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 

eventualelor greșei în tehnica 

instrumentală 

-Caracteristici ale limbajului muzical 

folosit de J. Haydn, W. A. Mozart, L. 

van Beethoven 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare Exerciții Idem 
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perfecționării redării rimtului 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 
 O gamă cu arpegii 

 Un studiu sau capriciu 

 Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică solo sau cu pian 

 Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert  sau o piesă la alegere din repertoriul instrumentului studiat 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de parcurs, 

recitalurilor, concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical 

și expresivitate. 

 

REPERTORIU- Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale aparținând compozitorilor: 

A. Corelli, D. Scarlatti, A. Vivaldi, G. Tartini, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, G.Ph. Telemann, J. S. Bach, G. Fr. Haendel, W. 

A. Mozart, L. van Beethoven, F. Mendelssohn- Bartholdy, C. Saint- Saens, A. Dvorak, H. Vieuxtempls, M. Bruch, etc. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucrări (Semnătura): 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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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 

Interpretare muzicală- Canto 

Muzică 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument- clasic 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii II 2.5. 

Semestrul 

II 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

DF 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

14 - 14 3.6. 

seminar/laborator 

14 

Distribuția fondului de timp 67  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Tutorat  1 

Examinări 3 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

67 

3.8. Total ore pe semestru
4
 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

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

semestrul I al anului II 

                                                 
4
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  Studentul se prezintă la curs cu partiturile necesare, pe care 

le-a studiat în prealabil. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea corectă și funcțională a elementelor de tehnică 

instrumentală specifice instrumentului, ținând cont de 

particularitățile de construcție ale acestuia; 

 Aprecierea justă a calității interpretărilor proprii și ale altora, 

raportându-le la utilizarea auzului și a gândirii muzicale și 

stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

și sensul muzical, ca și la corelarea acestora cu tehnica 

instrumentală; 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/ unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale, clasele I-VIII 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală 

clasică 

7.2. Obiectivele specifice   cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat 

 cunoașterea și stăpânirea repertoriului general instrumental 

 capacitatea de citire a unor partituri 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacitățile tehnico- interpretative instrumentale necesare și 

integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale 

dobândite. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
 -Stilul clasic:- limbajul muzical al 

compozitorilor din perioada clasică 

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 

eventualelor greșei în tehnica 

instrumentală 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării rimtului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea Exerciții Idem 
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coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 
 O gamă cu arpegii 

 Un studiu sau capriciu 

 Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică solo sau cu pian 

 Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert  sau o piesă la alegere din repertoriul instrumentului studiat 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de parcurs, 

recitalurilor, concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical 

și expresivitate. 

 

REPERTORIU- Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale aparținând compozitorilor: 

A. Corelli, D. Scarlatti, A. Vivaldi, G. Tartini, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, G.Ph. Telemann, J. S. Bach, G. Fr. Haendel, W. 

A. Mozart, L. van Beethoven, F. Mendelssohn- Bartholdy, C. Saint- Saens, A. Dvorak, H. Vieuxtempls, M. Bruch, etc. 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucrări (Semnătura): 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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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 

Interpretare muzicală- Canto 

Muzică 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument- clasic 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii III 2.5. 

Semestrul 

I 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

DF 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

14 - 14 3.6. 

seminar/laborator 

14 

Distribuția fondului de timp 67  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Tutorat  1 

Examinări 3 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

67 

3.8. Total ore pe semestru
5
 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale dobândite în anii I și II 

                                                 
5
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  Studentul se prezintă la curs cu partiturile necesare, pe care 

le-a studiat în prealabil. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea corectă și funcțională a elementelor de tehnică 

instrumentală specifice instrumentului, ținând cont de 

particularitățile de construcție ale acestuia; 

 Aprecierea justă a calității interpretărilor proprii și ale altora, 

raportându-le la utilizarea auzului și a gândirii muzicale și 

stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

și sensul muzical, ca și la corelarea acestora cu tehnica 

instrumentală; 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/ unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale, clasele I-VIII 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală 

clasică 

7.2. Obiectivele specifice   cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat 

 cunoașterea și stăpânirea repertoriului general instrumental 

 capacitatea de citire a unor partituri 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacitățile tehnico- interpretative instrumentale necesare și 

integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale 

dobândite. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

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

tehnice- instrumentale 

-Stilul romantic:- limbajul muzical al 

compozitorilor din perioada romantică 

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 

eventualelor greșei în tehnica 

instrumentală 

-Caracteristici ale limbajului muzical 

folosit de F. Schubert, R. Schumann, J. 

Brahms, etc.  

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 
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Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 
 O gamă cu arpegii 

 Un studiu sau capriciu 

 Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică solo sau cu pian 

 Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert  sau o piesă la alegere din repertoriul instrumentului studiat 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de parcurs, 

recitalurilor, concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical 

și expresivitate. 

 

REPERTORIU- Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale aparținând compozitorilor: 

A. Corelli, D. Scarlatti, A. Vivaldi, G. Tartini, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, G.Ph. Telemann, J. S. Bach, G. Fr. Haendel, W. 

A. Mozart, L. van Beethoven, F. Mendelssohn- Bartholdy, C. Saint- Saens, A. Dvorak, H. Vieuxtempls, M. Bruch, etc. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucrări (Semnătura): 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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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 

Interpretare muzicală- Canto 

Muzică 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument- clasic 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii III 2.5. 

Semestrul 

II 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

DF 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

14 - 14 3.6. 

seminar/laborator 

14 

Distribuția fondului de timp 67  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Tutorat  1 

Examinări 3 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

67 

3.8. Total ore pe semestru
6
 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

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

semestrul I al anului III 

                                                 
6
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  Studentul se prezintă la curs cu partiturile necesare, pe care 

le-a studiat în prealabil. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea corectă și funcțională a elementelor de tehnică 

instrumentală specifice instrumentului, ținând cont de 

particularitățile de construcție ale acestuia; 

 Aprecierea justă a calității interpretărilor proprii și ale altora, 

raportându-le la utilizarea auzului și a gândirii muzicale și 

stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

și sensul muzical, ca și la corelarea acestora cu tehnica 

instrumentală; 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/ unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale, clasele I-VIII 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală 

clasică 

7.2. Obiectivele specifice   cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat 

 cunoașterea și stăpânirea repertoriului general instrumental 

 capacitatea de citire a unor partituri 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacitățile tehnico- interpretative instrumentale necesare și 

integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale 

dobândite. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
 -Stilul romantic:- limbajul muzical al 

compozitorilor din perioada romantică 

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 

eventualelor greșei în tehnica 

instrumentală 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării rimtului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea Exerciții Idem 
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coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 
 O gamă cu arpegii 

 Un studiu sau capriciu 

 Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică solo sau cu pian 

 Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert  sau o piesă la alegere din repertoriul instrumentului studiat 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de parcurs, 

recitalurilor, concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical 

și expresivitate. 

 

REPERTORIU- Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale aparținând compozitorilor: 

A. Corelli, D. Scarlatti, A. Vivaldi, G. Tartini, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, G.Ph. Telemann, J. S. Bach, G. Fr. Haendel, W. 

A. Mozart, L. van Beethoven, F. Mendelssohn- Bartholdy, C. Saint- Saens, A. Dvorak, H. Vieuxtempls, M. Bruch, etc. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucrări (Semnătura): 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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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 

Interpretare muzicală- Canto 

Muzică 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument- clasic 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii IV 2.5. 

Semestrul 

I 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

DF 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

14 - 14 3.6. 

seminar/laborator 

14 

Distribuția fondului de timp 67  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Tutorat  1 

Examinări 3 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

67 

3.8. Total ore pe semestru
7
 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale dobândite în anii I, II și III 

                                                 
7
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  Studentul se prezintă la curs cu partiturile necesare, pe care 

le-a studiat în prealabil. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea corectă și funcțională a elementelor de tehnică 

instrumentală specifice instrumentului, ținând cont de 

particularitățile de construcție ale acestuia; 

 Aprecierea justă a calității interpretărilor proprii și ale altora, 

raportându-le la utilizarea auzului și a gândirii muzicale și 

stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

și sensul muzical, ca și la corelarea acestora cu tehnica 

instrumentală; 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/ unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale, clasele I-VIII 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală 

clasică 

7.2. Obiectivele specifice   cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat 

 cunoașterea și stăpânirea repertoriului general instrumental 

 capacitatea de citire a unor partituri 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacitățile tehnico- interpretative instrumentale necesare și 

integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale 

dobândite. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

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

tehnice- instrumentale 

-Stilurile moderne:- limbajul muzical al 

compozitorilor secolului XX 

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 

eventualelor greșei în tehnica 

instrumentală 

-Caracteristici ale limbajului muzical 

folosit de G. Enescu, C. Debussy, M. 

Ravel 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării rimtului 

Exerciții Idem 
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Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 
 O gamă cu arpegii 

 Un studiu sau capriciu 

 Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică solo sau cu pian 

 Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert  sau o piesă la alegere din repertoriul instrumentului studiat 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de parcurs, 

recitalurilor, concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical 

și expresivitate. 

 

REPERTORIU- Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale aparținând compozitorilor: 

A. Corelli, D. Scarlatti, A. Vivaldi, G. Tartini, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, G.Ph. Telemann, J. S. Bach, G. Fr. Haendel, W. 

A. Mozart, L. van Beethoven, F. Mendelssohn- Bartholdy, C. Saint- Saens, A. Dvorak, H. Vieuxtempls, M. Bruch, etc. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucrări (Semnătura): 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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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 

Interpretare muzicală- Canto 

Muzică 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument- clasic 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii IV 2.5. 

Semestrul 

II 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

DF 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

14 - 14 3.6. 

seminar/laborator 

14 

Distribuția fondului de timp 67  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 40 

Tutorat  1 

Examinări 3 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

67 

3.8. Total ore pe semestru
8
 81 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale dobândite în anii I, II, III și 

semestrul I al anului IV 

                                                 
8
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului  Studentul se prezintă la curs cu partiturile necesare, pe care 

le-a studiat în prealabil. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va avea asupra sa partiturile necesare 

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea corectă și funcțională a elementelor de tehnică 

instrumentală specifice instrumentului, ținând cont de 

particularitățile de construcție ale acestuia; 

 Aprecierea justă a calității interpretărilor proprii și ale altora, 

raportându-le la utilizarea auzului și a gândirii muzicale și 

stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

și sensul muzical, ca și la corelarea acestora cu tehnica 

instrumentală; 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic/ unei unități de învățare, 

inclusiv a conținuturilor specifice din programa disciplinelor 

muzicale, clasele I-VIII 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea capacității de a interpreta muzică instrumentală 

clasică 

7.2. Obiectivele specifice   cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat 

 cunoașterea și stăpânirea repertoriului general instrumental 

 capacitatea de citire a unor partituri 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din 

repertoriul destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacitățile tehnico- interpretative instrumentale necesare și 

integrând cunoștințele și abilitățile specific muzicale 

dobândite. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
-Stilurile moderne:- limbajul muzical al 

compozitorilor secolului XX 

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 

eventualelor greșei în tehnica 

instrumentală 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării rimtului 

Exerciții Idem 

Metode de studiu pentru rezolvarea 

dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea Exerciții Idem 
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coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții pentru perfecționarea 

sonorității instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

    

9.6. Standard minim de performanță 
 O gamă cu arpegii 

 Un studiu sau capriciu 

 Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică solo sau cu pian 

 Partea I sau a II-a și a III-a dintr-un concert  sau o piesă la alegere din repertoriul instrumentului studiat 

Însușirea integrală și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru în cadrul: verificărilor de parcurs, 

recitalurilor, concertelor sau examenelor, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical 

și expresivitate. 

 

REPERTORIU- Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale aparținând compozitorilor: 

A. Corelli, D. Scarlatti, A. Vivaldi, G. Tartini, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, G.Ph. Telemann, J. S. Bach, G. Fr. Haendel, W. 

A. Mozart, L. van Beethoven, F. Mendelssohn- Bartholdy, C. Saint- Saens, A. Dvorak, H. Vieuxtempls, M. Bruch, etc. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucrări (Semnătura): 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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