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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzicǎ 

1.3 Departamentul Muzicǎ - Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală – Instrumente - FAGOT 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - FAGOT 

2.2 Titular activităţi de curs Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei: 

obligatorie 

DS

DI 

  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1  3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28 din care: 3.5 curs 14  3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: 188 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 ore 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 160 ore 

Tutoriat  0 ore 

Examinări  5 ore 

Alte activităţi…………………………………… 10 ore 

  188 ore 

3.8 Total ore pe semestru 
1
 216 ore 

3.9 Numărul de credite 8 Cr. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Absolvirea unui liceu (colegiu) – cu bacalaureat – (preferabil liceu de muzică, la 

specialitatea fagot) 

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific instrumentale, prevăzute ȋn Metodologia 

Admiterii în ciclul de licență 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul se prezintǎ la curs cu partiturile necesare, pe 

care le-a studiat ȋn prealabil. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m
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et

en
ţe

 p
ro

fe
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n
al

e 

 Identificarea corectă şi funcţională a elementelor de tehnică instrumentală specifice 

instrumentului FAGOT, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia;  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat FAGOTULUI: gradul 

de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în corelaţie cu 

particularităţile instrumentului FAGOT; 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului FAGOT şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, 

integrând cunoştinţele teoretice asimilate; 

 Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la utilizarea 

auzului şi a gândirii muzicale în stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

şi sensul muzical, ca şi la corelarea acestora cu tehnica instrumentală – fagotistică;  

 Susţinerea interpretativă a unei selecţii semnificative de lucrări muzicale, care să demonstreze 

stăpânirea tehnicii instrumentale fagotistice, acurateţe şi expresivitate. 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

  Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională ȋn scopul inserției și adaptabilității 

la cerințele pieții muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, 

abordarea, construcţia şi studiul repertoriului până la susţinerea publică 

a creaţiei interpretative instrumentale – fagotistice. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic destinat instrumentului studiat, utilizând capacităţile tehnico-

interpretative instrumentale fagotistice necesare şi integrând 

cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 
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8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

-Elemente ale stilului instrumental 

fagotistic 

-Stilul instrumental legat de elementele de 

expresivitate muzicală 

- Stilul baroc: –  elemente caracteristice 

privind limbajul muzical al compozitorilor 

din epoca preclasică; 

 

La cursul practic - individual, 

ȋn funcție de nivelul 

studentului, profesorul oferǎ 

explicații, exemplificǎri și 

audiții comparate (folosindu-

se de mijloacele moderne 

audio-video, de internet și de 

aparatura electronicǎ). 

Metodele de predare se diversificǎ 

ȋn funcție de nivelul de pregǎtire și 

cunoștințele asimilate de fiecare 

student. 

-elemente tehnice specifice pentru redarea 

stilului baroc (sonoritatea specifică, 

frazarea și articulația specifică) 

- elemente caracteristice privind limbajul 

muzical folosit de J.S.Bach, A.Vivaldi, 

G.P.Telemann, etc.  

Idem Idem 

-elemente specifice în ceea ce priveşte 

redarea expresivă şi interpretarea 

lucrărilor aparținând compozitorilor 

diferitelor epoci 

Idem Idem 

- Caracteristicile virtuozității 

instrumentale în epoca barocului muzical 

Idem Idem 

Bibliografie selectivă: 

 

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

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

Bucureşti, 2010 

Timaru, Valentin. Compendiu de forme şi analize muzicale, Universitatea Transilvania, Braşov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana. Contribuţii la problematica interpretării muzicale. Prefaţă şi antologie documentară 

Ninuca Oşanu Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007 

8.2 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

Sistematizarea principalelor deprinderi 

tehnice – instrumentale  

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și recomandǎ 

exerciții tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Metode şi exerciţii de corectare a 

eventualelor greşeli în tehnica 

instrumentală 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și exemplificǎri 

Idem 

-Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

 

Explicații Idem 

-Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

 

Exerciții Idem 

- Metode de studiu pentru rezolvarea Discuții Idem 
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 dificultăților tehnice întâlnite în 

repertoriul studiat 

Exemplificări 

-Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții Idem 

-Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

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

Lawson, Colin (ed.). The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press, Cambridge, 1995 

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

 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare  9.2 Metode 

de evaluare 

 9.3 Pondere din nota finală 

9.4 Curs 

Corectitudine și expresivitate ȋn 

interpretarea uneia sau a mai 

multor lucrǎri 

Recital 20% 

Ȋnsușirea integralǎ, corectǎ și 

expresivǎ a repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5 

Laborator/lucrari 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și expresivǎ a 

unei pǎrți din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare 

de parcurs 

20% 

9.6 Standard minim de performanţă 

- Game ȋn 3 octave variat, cu arpegii și terțe. 

- Un studiu  

- Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică sau clasică 

- Partea I-a sau a II-a și a III-a dintr-un concert pentru fagot din perioada clasică. 

Ȋnsușirea integralǎ și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru ȋn cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrȃnd acuratețe ȋn folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical și expresivitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Concerte:  

 Wolfgang Amadeus Mozart - Concertul în Si bemol major, K.V. 191; 

 F. Danzi - Concertul pentru fagot și orchestră în Fa major; 
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 Sonate și piese: 

 Benedetto Marcello - Șase sonate pentru fagot;  

 A. Vivaldi -  Sonate pentru fagot; 

 O. Miroșnikov – Scherzo în sol minor; 

Studii: 

 Ludovic Milde: Caietul I, II - Studii de concert, op. 26. 

 

 

  

Data completării: 

19.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Lect. univ. dr. Cristian Miclea 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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 FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.2 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzicǎ 

1.3 Departamentul Muzicǎ - Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală – Instrumente - FAGOT 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - FAGOT 

2.2 Titular activităţi de curs Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei: 

obligatorie 

DS

DI 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1  3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28 din care: 3.5 curs 14  3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: 188 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 ore 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 160 ore 

Tutoriat  0 ore 

Examinări  5 ore 

Alte activităţi…………………………………… 10 ore 

3.7 Total ore studiu individual 188 ore 

3.8 Total ore pe semestru 
2
 216 ore 

3.9 Numărul de credite 8 Cr. 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific fagotistice, prevăzute ȋn Metodologia 

Admiterii în ciclul de licență precum și cele dobȃndite ȋn sem. I anul I. 

 

                                                           
2
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul se prezintǎ la curs cu partiturile necesare, pe 

care le-a studiat ȋn prealabil. 

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 Identificarea corectă şi funcţională a elementelor de tehnică instrumentală specifice 

instrumentului FAGOT, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia;  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat FAGOTULUI: gradul 

de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în corelaţie cu 

particularităţile instrumentului FAGOT; 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului FAGOT şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, 

integrând cunoştinţele teoretice asimilate; 

 Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la utilizarea 

auzului şi a gândirii muzicale în stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

şi sensul muzical, ca şi la corelarea acestora cu tehnica instrumentală – fagotistică;  

 Susţinerea interpretativă a unei selecţii semnificative de lucrări muzicale, care să demonstreze 

stăpânirea tehnicii instrumentale fagotistice, acurateţe şi expresivitate. 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an
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er
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  Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională ȋn scopul inserției și adaptabilității 

la cerințele pieții muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, 

abordarea, construcţia şi studiul repertoriului până la susţinerea publică 

a creaţiei interpretative instrumentale – fagotistice. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic destinat instrumentului studiat, utilizând capacităţile tehnico-

interpretative instrumentale fagotistice necesare şi integrând 

cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

  

 

 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

-Stilul instrumental fagotistic legat de 

elementele de expresivitate muzicală 

Stilul baroc și clasic: – limbajul muzical 

La cursul practic - individual, ȋn 

funcție de nivelul studentului, 

profesorul oferǎ explicații, 

Metodele de predare se 

diversificǎ ȋn funcție de 

nivelul de pregǎtire și 
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 al compozitorilor din aceste epoci; 

 

exemplificǎri și audiții comparate 

(folosindu-se de mijloacele moderne 

audio-video, de internet și de 

aparatura electronicǎ). 

cunoștințele asimilate de 

fiecare student. 

-elemente tehnice specifice (sonoritatea, 

frazarea și articulația) 

Idem Idem 

- redarea expresivă şi interpretarea 

lucrărilor aparținând compozitorilor 

diferitelor epoci 

Idem Idem 

- virtuozitatea fagotistică în ȋn repertoriul 

barocului și clasicismului  muzical 

- elemente caracteristice privind limbajul 

muzical folosit de W.A.Mozart 

Idem Idem 

Bibliografie selectivă: 

 

Negruţiu, Stefana-Graţiela. Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timişoara, 2007 

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

Bucureşti, 2010 

Timaru, Valentin. Compendiu de forme şi analize muzicale, Universitatea Transilvania, Braşov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana. Contribuţii la problematica interpretării muzicale. Prefaţă şi antologie documentară 

Ninuca Oşanu Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007 

8.2 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

Deprinderi tehnice – instrumentale 

fagotistice 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și recomandǎ 

exerciții tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Exerciţii folosite pentru corectarea 

eventualelor greşeli în tehnica 

instrumentală fagotistică 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și exemplificǎri 

Idem 

-Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

Explicații Idem 

-Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 

- 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 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie selectivă: 

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

Lawson, Colin (ed.). The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press, Cambridge, 1995 

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

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare 9.2 Metode 

de evaluare 

 9.3 Pondere din nota finală 

9.4 Curs 

Corectitudine și expresivitate ȋn 

interpretarea uneia sau a mai 

multor lucrǎri 

Recital 20% 

Ȋnsușirea integralǎ, corectǎ și 

expresivǎ a repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5 Seminar 
-   

-   

9.6 

Laborator/lucrari 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și expresivǎ a 

unei pǎrți din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 

9.7 Standard minim de performanţă 

- Game ȋn 3 octave variat, cu arpegii și terțe. 

- Un studiu  

- O piesă 

- Două părți contrastante dintr-o sonată preclasică sau clasică 

- Partea I-a sau a II-a și a III-a dintr-un concert pentru fagot din perioada clasică. 

Ȋnsușirea integralǎ și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru ȋn cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrȃnd acuratețe ȋn folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical și expresivitate. 

 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Concerte: 

 J.A. Kozeluch – Concertul pentru fagot și orchestră în Do major; 

 J.C. Bach - Concertul pentru fagot și orchestră în Mi bemol major; 

Sonate și piese: 

 J.F. Fasch – Sonata pentru fagot în Do major; 

 J.B de Boismortier - Sonata pentru fagot în Sol major; 

 J.S. Bach – Suite;  

Studii: 

 V. Neukirchner – 23 de studii pentru fagot. 

 

 

  

Data completării: 

19.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Lect. univ. dr. Cristian Miclea 

 

 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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 FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.3 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzicǎ 

1.3 Departamentul Muzicǎ - Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală – Instrumente - FAGOT 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - FAGOT 

2.2 Titular activităţi de curs Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei: 

obligatorie 

DS

DI 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1  3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28 din care: 3.5 curs 14  3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: 188 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 ore 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 160 ore 

Tutoriat  0 ore 

Examinări  5 ore 

Alte activităţi…………………………………… 10 ore 

3.7 Total ore studiu individual 188 ore 

3.8 Total ore pe semestru 
3
 216 ore 

3.9 Numărul de credite 8 Cr. 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific fagotistice dobȃndite pe parcursul anului I 

 

 

                                                           
3
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul se prezintǎ la curs cu partiturile necesare, pe 

care le-a studiat ȋn prealabil. 

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 Identificarea corectă şi funcţională a elementelor de tehnică instrumentală specifice 

instrumentului FAGOT, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia;  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat FAGOTULUI: gradul 

de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în corelaţie cu 

particularităţile instrumentului FAGOT; 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului FAGOT şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, 

integrând cunoştinţele teoretice asimilate; 

 Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la utilizarea 

auzului şi a gândirii muzicale în stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

şi sensul muzical, ca şi la corelarea acestora cu tehnica instrumentală – fagotistică;  

 Susţinerea interpretativă a unei selecţii semnificative de lucrări muzicale, care să demonstreze 

stăpânirea tehnicii instrumentale fagotistice, acurateţe şi expresivitate. 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională ȋn scopul inserției și adaptabilității 

la cerințele pieții muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, 

abordarea, construcţia şi studiul repertoriului până la susţinerea publică 

a creaţiei interpretative instrumentale – fagotistice. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic destinat instrumentului studiat, utilizând capacităţile tehnico-

interpretative instrumentale fagotistice necesare şi integrând 

cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

  

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

-Stilul instrumental fagotistic legat de 

elementele de expresivitate muzicală 

-Stilul clasic și romantic: – elemente 

caracteristice privind limbajul muzical al 

compozitorilor din epoca clasică și 

romantică; 

La cursul practic - individual, ȋn 

funcție de nivelul studentului, 

profesorul oferǎ explicații, 

exemplificǎri și audiții comparate 

(folosindu-se de mijloacele 

moderne audio-video, de internet 

Metodele de predare se 

diversificǎ ȋn funcție de 

nivelul de pregǎtire și 

cunoștințele asimilate de 

fiecare student. 
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  și de aparatura electronicǎ). 

-elemente tehnice specifice pentru redarea 

stilului romantic (sonoritatea și frazarea 

(agogică și dinamică) specifică 

Idem Idem 

-elemente specifice în ceea ce priveşte 

redarea expresivă şi interpretarea 

lucrărilor aparținând compozitorilor 

diferitelor epoci 

Idem Idem 

- Caracteristicile virtuozității 

instrumentale fagotistice în epoca 

romantică  

Idem Idem 

Bibliografie selectivă: 

 

Negruţiu, Stefana-Graţiela. Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timişoara, 2007 

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

Bucureşti, 2010 

Timaru, Valentin. Compendiu de forme şi analize muzicale, Universitatea Transilvania, Braşov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana. Contribuţii la problematica interpretării muzicale. Prefaţă şi antologie documentară 

Ninuca Oşanu Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007 

8.2 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

Deprinderi tehnice – instrumentale 

fagotistice 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și recomandǎ 

exerciții tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor greşeli 

în tehnica instrumentală 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și exemplificǎri 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

 

Exerciții Idem 

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 

 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

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

Lawson, Colin (ed.). The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press, Cambridge, 1995 

Mattay, Tobias. Muzical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 
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 Pino, David. The Clarinet and Clarinet Playing, Dover Publications, INC, New York, 1998. 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare  9.2 Metode 

de evaluare 

 9.3 Pondere din nota finală 

9.4 Curs 

Corectitudine și expresivitate 

ȋn interpretarea uneia sau a 

mai multor lucrǎri 

Recital 20% 

Ȋnsușirea integralǎ, corectǎ și 

expresivǎ a repertoriului 

stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5 

Seminar/Laborator 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și expresivǎ 

a unei pǎrți din repertoriul 

stabilit pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 

9.6 Standard minim de performanţă 

- Game ȋn 3 octave variat, cu arpegii și terțe. 

- Un studiu  

- O piesă 

- Două părți contrastante dintr-o sonată clasică sau romantică 

- Partea I-a sau a II-a și a III-a dintr-un concert clasic sau romantic pentru fagot. 

Ȋnsușirea integralǎ și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru ȋn cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrȃnd acuratețe ȋn folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical și expresivitate. 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Concerte: 

 C. Stamitz - Concertul pentru fagot și orchestră în Fa major; 

 F. David - Concertul pentru fagot și orchestră; 

Sonate și piese: 

 B. Marcello: şase sonate pentru fagot;  

 A. Vivaldi -  Sonate pentru fagot; 

 B. Dvarionas – Temă cu variațiuni ; 

Studii: 

 Ludovic Milde: Caietul I, II - Studii de concert, op. 26. 

 

 

 

 

 

 

  

Data completării: 

19.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Lect. univ. dr. Cristian Miclea 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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 FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.4 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzicǎ 

1.3 Departamentul Muzicǎ - Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală – Instrumente - FAGOT 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - FAGOT 

2.2 Titular activităţi de curs Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei: 

obligatorie 

DS

DI 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1  3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28 din care: 3.5 curs 14  3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: 188 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 ore 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 160 ore 

Tutoriat  0 ore 

Examinări  5 ore 

Alte activităţi…………………………………… 10 ore 

3.7 Total ore studiu individual 188 ore 

3.8 Total ore pe semestru 
4
 216 ore 

3.9 Numărul de credite 8 Cr. 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific fagotistice dobȃndite pe parcursul anului I 

și sem. I al anului II 

 

                                                           
4
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul se prezintǎ la curs cu partiturile necesare, pe 

care le-a studiat ȋn prealabil. 

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 Identificarea corectă şi funcţională a elementelor de tehnică instrumentală specifice 

instrumentului FAGOT, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia;  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat FAGOTULUI: gradul 

de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în corelaţie cu 

particularităţile instrumentului FAGOT; 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului FAGOT şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, 

integrând cunoştinţele teoretice asimilate; 

 Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la utilizarea 

auzului şi a gândirii muzicale în stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

şi sensul muzical, ca şi la corelarea acestora cu tehnica instrumentală – fagotistică;  

 Susţinerea interpretativă a unei selecţii semnificative de lucrări muzicale, care să demonstreze 

stăpânirea tehnicii instrumentale fagotistice, acurateţe şi expresivitate. 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională ȋn scopul inserției și adaptabilității 

la cerințele pieții muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, 

abordarea, construcţia şi studiul repertoriului până la susţinerea publică 

a creaţiei interpretative instrumentale – fagotistice. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic destinat instrumentului studiat, utilizând capacităţile tehnico-

interpretative instrumentale fagotistice necesare şi integrând 

cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

  

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- elementele de expresivitate muzicală 

-Stilul clasic și romantic: elemente 

caracteristice privind limbajul muzical al 

compozitorilor din epoca clasică și 

romantică; 

 

La cursul practic - individual, 

ȋn funcție de nivelul 

studentului, profesorul oferǎ 

explicații, exemplificǎri și 

audiții comparate (folosindu-

se de mijloacele moderne 

Metodele de predare se diversificǎ 

ȋn funcție de nivelul de pregǎtire și 

cunoștințele asimilate de fiecare 

student. 
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 audio-video, de internet și de 

aparatura electronicǎ). 

-elemente tehnice specifice pentru redarea 

stilului (frazare, dinamică, agogică) 

Idem Idem 

-elemente specifice în ceea ce priveşte 

redarea expresivă şi interpretarea 

lucrărilor aparținând compozitorilor 

diferitelor epoci 

Idem Idem 

- Caracteristicile virtuozității 

instrumentale în lucrările pentru fagot 

aparținȃnd lui W. A. Mozart 

Idem Idem 

Bibliografie selectivă: 

Negruţiu, Stefana-Graţiela. Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timişoara, 2007 

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

Bucureşti, 2010 

Timaru, Valentin. Compendiu de forme şi analize muzicale, Universitatea Transilvania, Braşov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana. Contribuţii la problematica interpretării muzicale. Prefaţă şi antologie documentară 

Ninuca Oşanu Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007 

8.2 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

Deprinderi tehnice – fagotistice specifice 

ȋn redarea sonatelor, pieselor și  

concertelor clasice și romantice 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și recomandǎ 

exerciții tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor greşeli 

în tehnica fagotistică 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și exemplificǎri 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii articulației la fagot 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului muzical 

 

Exerciții Idem 

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 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

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

Lawson, Colin (ed.). The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press, Cambridge, 1995 

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

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare  9.2 Metode de 

evaluare 

 9.3 Pondere din nota 

finală 

9.4 Curs 

Corectitudine și expresivitate ȋn 

interpretarea uneia sau a mai multor 

lucrǎri 

Recital 20% 

Ȋnsușirea integralǎ, corectǎ și expresivǎ 

a repertoriului stabilit pentru un 

semestru 

Examen 50% 

9.5 

Seminar/Laborator 

Corectitudine tehnicǎ Audiții interne 10% 

Ȋnsușirea corectǎ și expresivǎ a unei 

pǎrți din repertoriul stabilit pentru un 

semestru 

Verificare de parcurs 20% 

9.6 Standard minim de performanţă 

- Game ȋn 3 octave variat, cu arpegii și terțe. 

- Un studiu  

- O piesă 

- Două părți contrastante dintr-o sonată clasică sau romantică 

- Partea I-a sau a II-a și a III-a dintr-un concert clasic sau romantic pentru fagot. 

Ȋnsușirea integralǎ și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru ȋn cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrȃnd acuratețe ȋn folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical și expresivitate. 

 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Concerte: 

 L. Milde - Concertul pentru fagot și orchestră în Fa minor; 

 V. Bruns – Concertul nr.1 pentru fagot și orchestră; 

Sonate și piese: 

 C. Saint- Saens - Sonata pentru fagot; 

 Benedetto Marcello - Șase sonate pentru fagot; 

 M. Arnold – Fantezia pentru fagot; 

 W. Osborne – Rapsodia pentru fagot; 

Studii: 

 Carl Jacobi: Studii pentru fagot 

 

 

 

 

  

Data completării: 

19.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Lect. univ. dr. Cristian Miclea 

 

 

 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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 FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.5 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzicǎ 

1.3 Departamentul Muzicǎ - Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală – Instrumente - FAGOT 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - FAGOT 

2.2 Titular activităţi de curs Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei: 

obligatorie 

DS

DI 

  

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1  3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28 din care: 3.5 curs 14  3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: 188 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 ore 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 160 ore 

Tutoriat  0 ore 

Examinări  5 ore 

Alte activităţi…………………………………… 10 ore 

3.7 Total ore studiu individual 188 ore 

3.8 Total ore pe semestru 
5
 216 ore 

3.9 Numărul de credite 8 Cr. 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific fagotistice dobȃndite pe parcursul anilor I și II 

 

 

 

 

                                                           
5
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 



 

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul se prezintǎ la curs cu partiturile necesare, pe 

care le-a studiat ȋn prealabil. 

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 Identificarea corectă şi funcţională a elementelor de tehnică instrumentală specifice 

instrumentului FAGOT, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia;  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat FAGOTULUI: gradul 

de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în corelaţie cu 

particularităţile instrumentului FAGOT; 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului FAGOT şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, 

integrând cunoştinţele teoretice asimilate; 

 Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la utilizarea 

auzului şi a gândirii muzicale în stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

şi sensul muzical, ca şi la corelarea acestora cu tehnica instrumentală – fagotistică;  

 Susţinerea interpretativă a unei selecţii semnificative de lucrări muzicale, care să demonstreze 

stăpânirea tehnicii instrumentale fagotistice, acurateţe şi expresivitate. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională ȋn scopul inserției și adaptabilității 

la cerințele pieții muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, 

abordarea, construcţia şi studiul repertoriului până la susţinerea publică 

a creaţiei interpretative instrumentale – fagotistice. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic destinat instrumentului studiat, utilizând capacităţile tehnico-

interpretative instrumentale fagotistice necesare şi integrând 

cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

-Stilul fagotistic legat de elementele 

de expresivitate muzicală romantică 

-Stilul romantic și începutul sec. 

XX: – elemente caracteristice privind 

limbajul muzical al compozitorilor din 

aceste perioade stilistice. 

La cursul practic - individual, ȋn funcție 

de nivelul studentului, profesorul oferǎ 

explicații, exemplificǎri și audiții 

comparate (folosindu-se de mijloacele 

moderne audio-video, de internet și de 

aparatura electronicǎ). 

Metodele de predare se 

diversificǎ ȋn funcție de 

nivelul de pregǎtire și 

cunoștințele asimilate de 

fiecare student. 
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 -elemente tehnice specifice pentru 

redarea stilurilor (sonoritatea 

specifică, frazarea și articulația) 

Idem Idem 

-elemente specifice în ceea ce priveşte 

redarea expresivă şi interpretarea 

lucrărilor aparținând compozitorilor 

diferitelor epoci 

Idem Idem 

- Caracteristicile virtuozității 

instrumentale fagotistice ȋn aceste 

perioade 

Idem Idem 

Bibliografie selectivă: 

 

Negruţiu, Stefana-Graţiela. Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timişoara, 2007 

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

Bucureşti, 2010 

Timaru, Valentin. Compendiu dre forme şi analize muzicale, Universitatea Transilvania, Braşov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana. Contribuţii la problematica interpretării muzicale. Prefaţă şi antologie documentară 

Ninuca Oşanu Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007 

8.2 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

Deprinderi tehnice – instrumentale 

fagotice 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și recomandǎ 

exerciții tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor greşeli 

în tehnica instrumentală 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și exemplificǎri 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației la instrument 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 

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 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie selectivă: 

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

Lawson, Colin (ed.). The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press, Cambridge, 1995 

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

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare  9.2 Metode 

de evaluare 

 9.3 Pondere din nota finală 

9.4 Curs 

Corectitudine și expresivitate 

ȋn interpretarea uneia sau a 

mai multor lucrǎri 

Recital 20% 

Ȋnsușirea integralǎ, corectǎ și 

expresivǎ a repertoriului 

stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5 

Seminar/Laborator 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și expresivǎ 

a unei pǎrți din repertoriul 

stabilit pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 

9.6 Standard minim de performanţă 

- Game ȋn 3 octave variat, cu arpegi, terțe și cvarte. 

- Un studiu  

- O piesă 

- Două părți contrastante dintr-o sonată romantică sau modernă. 

- Partea I-a sau a II-a și a III-a dintr-un concert romantic sau modern pentru fagot. 

Ȋnsușirea integralǎ și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru ȋn cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrȃnd acuratețe ȋn folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical și expresivitate. 

 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Concerte: 

 V. Bruns – Concertul nr.2 pentru fagot și orchestră; 

 J. Pauer - Concertul pentru fagot și orchestră; 

Sonate și piese: 

 A. Tansman – Sonatina pentru fagot și pian; 

 M. Glinka – Sonata pentru fagot în re minor; 

 O. Nussio – Variațiuni pe o temă de Pergolesi; 

Studii: 

 Formacek-Tvrdy – Școala staccato. 

 

  

Data completării: 

19.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Lect. univ. dr. Cristian Miclea 

 

 

 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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 Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.6 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzicǎ 

1.3 Departamentul Muzicǎ - Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală – Instrumente - FAGOT 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - FAGOT 

2.2 Titular activităţi de curs Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei: 

obligatorie 

DS

DI 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1  3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28 din care: 3.5 curs 14  3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: 188 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 ore 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 160 ore 

Tutoriat  0 ore 

Examinări  5 ore 

Alte activităţi…………………………………… 10 ore 

3.7 Total ore studiu individual 188 ore 

3.8 Total ore pe semestru 
6
 216 ore 

3.9 Numărul de credite 8 Cr. 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific fagotistice dobȃndite pe parcursul anilor I, 

II și sem.I al anului III 

                                                           
6
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul se prezintǎ la curs cu partiturile necesare, pe 

care le-a studiat ȋn prealabil. 

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 Identificarea corectă şi funcţională a elementelor de tehnică instrumentală specifice 

instrumentului FAGOT, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia;  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat FAGOTULUI: gradul 

de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în corelaţie cu 

particularităţile instrumentului FAGOT; 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului FAGOT şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, 

integrând cunoştinţele teoretice asimilate; 

 Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la utilizarea 

auzului şi a gândirii muzicale în stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

şi sensul muzical, ca şi la corelarea acestora cu tehnica instrumentală – fagotistică;  

 Susţinerea interpretativă a unei selecţii semnificative de lucrări muzicale, care să demonstreze 

stăpânirea tehnicii instrumentale fagotistice, acurateţe şi expresivitate. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională ȋn scopul inserției și adaptabilității 

la cerințele pieții muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, 

abordarea, construcţia şi studiul repertoriului până la susţinerea publică 

a creaţiei interpretative instrumentale – fagotistice. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic destinat instrumentului studiat, utilizând capacităţile tehnico-

interpretative instrumentale fagotistice necesare şi integrând 

cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Stilul fagotistic legat de elementele 

de expresivitate muzicală 

romantică 

-Stilul romantic și începutul sec. 

XX: – elemente caracteristice 

privind limbajul muzical al 

La cursul practic - individual, ȋn 

funcție de nivelul studentului, 

profesorul oferǎ explicații, 

exemplificǎri și audiții comparate 

(folosindu-se de mijloacele moderne 

audio-video, de internet și de 

Metodele de predare se diversificǎ 

ȋn funcție de nivelul de pregǎtire și 

cunoștințele asimilate de fiecare 

student. 
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 compozitorilor din aceste perioade 

stilistice. 

aparatura electronicǎ). 

 

-elemente tehnice specifice pentru 

redarea stilurilor (sonoritatea 

specifică, frazarea și articulația) 

Idem Idem 

-elemente specifice în ceea ce 

priveşte redarea expresivă şi 

interpretarea lucrărilor aparținând 

compozitorilor diferitelor epoci 

Idem Idem 

- Caracteristicile virtuozității 

instrumentale fagotistice în epoca 

romantismului muzical și a 

începutului de sec. XX 

Idem Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

Negruţiu, Stefana-Graţiela. Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timişoara, 2007 

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

Bucureşti, 2010 

Timaru, Valentin. Compendiu de forme şi analize muzicale, Universitatea Transilvania, Braşov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana. Contribuţii la problematica interpretării muzicale. Prefaţă şi antologie documentară 

Ninuca Oşanu Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007 

8.2 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

Deprinderi tehnice superioare – 

instrumentale fagotistice 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și recomandǎ 

exerciții tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor greşeli 

în tehnica instrumentală 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și exemplificǎri 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației și articulației la 

instrument 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

Exerciții Idem 

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 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie selectivă: 

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

Lawson, Colin (ed.). The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press, Cambridge, 1995 

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

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare  9.2 Metode 

de evaluare 

 9.3 Pondere din nota finală 

9.4 Curs 

Corectitudine și expresivitate 

ȋn interpretarea uneia sau a 

mai multor lucrǎri 

Recital 20% 

Ȋnsușirea integralǎ, corectǎ și 

expresivǎ a repertoriului 

stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5 

Seminar/Laborator 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și expresivǎ 

a unei pǎrți din repertoriul 

stabilit pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 

9.6 Standard minim de performanţă 

- Game ȋn 3 octave variat, cu arpegi, terțe și cvarte. 

- Un studiu  

- O piesă 

- Două părți contrastante dintr-o sonată romantică sau modernă 

- Partea I-a sau a II-a și a III-a dintr-un concert romantic sau modern pentru fagot. 

Ȋnsușirea integralǎ și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru ȋn cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrȃnd acuratețe ȋn folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical și expresivitate. 

 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Concerte: 

 C.M. von Weber: Concertul pentru fagot în Fa major, op. 75; 

 G. Jacob – Concert pentru fagot și orchestră; 

Sonate și piese: 

 P. Hindemith – Sonata pentru fagot; 

 V. Bruns - Sonata pentru fagot; 

 Gabriel Pierné: Solo de concert; 

 Paul Jelescu: Rapsodia dobrogeană; 

Studii: 

 Julius Weissenborn: Caietul II, op.8. 

 

 

 

 

 

  

Data completării: 

19.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Lect. univ. dr. Cristian Miclea 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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 FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.7 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzicǎ 

1.3 Departamentul Muzicǎ - Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală – Instrumente - FAGOT 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - FAGOT 

2.2 Titular activităţi de curs Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.5 Anul de studiu IV 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei: 

obligatorie 

DS

DI 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1  3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28 din care: 3.5 curs 14  3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: 188 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 ore 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 160 ore 

Tutoriat  0 ore 

Examinări  5 ore 

Alte activităţi…………………………………… 10 ore 

3.7 Total ore studiu individual 188 ore 

3.8 Total ore pe semestru 
7
 216 ore 

3.9 Numărul de credite 8 Cr. 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific fagotistice dobȃndite pe parcursul anilor I, 

II și III 

 

                                                           
7
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul se prezintǎ la curs cu partiturile necesare, pe 

care le-a studiat ȋn prealabil. 

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 Identificarea corectă şi funcţională a elementelor de tehnică instrumentală specifice 

instrumentului FAGOT, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia;  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat FAGOTULUI: gradul 

de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în corelaţie cu 

particularităţile instrumentului FAGOT; 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului FAGOT şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, 

integrând cunoştinţele teoretice asimilate; 

 Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la utilizarea 

auzului şi a gândirii muzicale în stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

şi sensul muzical, ca şi la corelarea acestora cu tehnica instrumentală – fagotistică;  

 Susţinerea interpretativă a unei selecţii semnificative de lucrări muzicale, care să demonstreze 

stăpânirea tehnicii instrumentale fagotistice, acurateţe şi expresivitate. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională ȋn scopul inserției și adaptabilității 

la cerințele pieții muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, 

abordarea, construcţia şi studiul repertoriului până la susţinerea publică 

a creaţiei interpretative instrumentale – fagotistice. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic destinat instrumentului studiat, utilizând capacităţile tehnico-

interpretative instrumentale fagotistice necesare şi integrând 

cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite.  

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

-Stilul fagotistic legat de elementele 

de expresivitate muzicală modernă și 

contemporană 

-Stilul modern și contemporan: –  

elemente caracteristice privind 

limbajul muzical al compozitorilor 

aparținând diferitelor curente din 

La cursul practic - individual, ȋn 

funcție de nivelul studentului, 

profesorul oferǎ explicații, 

exemplificǎri și audiții comparate 

(folosindu-se de mijloacele 

moderne audio-video, de internet 

și de aparatura electronicǎ). 

Metodele de predare se diversificǎ 

ȋn funcție de nivelul de pregǎtire și 

cunoștințele asimilate de fiecare 

student. 
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 secolul XX; elemente de limbaj 

muzical contemporan. 

-elemente tehnice specifice pentru 

redarea curentelor sec. XX 

(sonoritatăți, frazare, articulații) 
 

Idem Idem 

-elemente specifice în ceea ce 

priveşte redarea expresivă şi 

interpretarea lucrărilor aparținând 

compozitorilor diferitelor epoci 

Idem Idem 

- Caracteristicile virtuozității 

instrumentale fagotistice în muzica 

sec. XX și în muzica contemporană 

Idem Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

Negruţiu, Stefana-Graţiela. Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timişoara, 2007 

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

Bucureşti, 2010 

Timaru, Valentin. Compendiu de forme şi analize muzicale, Universitatea Transilvania, Braşov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana. Contribuţii la problematica interpretării muzicale. Prefaţă şi antologie documentară 

Ninuca Oşanu Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007 

8.2 Seminar/Laborator Metode de predare Observaţii 

Deprinderi tehnice – instrumentale 

fagotistice moderne 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și recomandǎ 

exerciții tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor greşeli 

în tehnica instrumentală 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și exemplificǎri 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

îmbunătățirii intonației și articulației la 

instrument 

 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

 

Exerciții Idem 

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 

 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

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

Lawson, Colin (ed.). The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press, Cambridge, 1995 
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 Mattay, Tobias. Muzical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 

 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare  9.2 Metode 

de evaluare 

 9.3 Pondere din nota finală 

9.4 Curs 

Corectitudine și expresivitate 

ȋn interpretarea uneia sau a 

mai multor lucrǎri 

Recital 20% 

Ȋnsușirea integralǎ, corectǎ și 

expresivǎ a repertoriului 

stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5 

Seminar/Laborator 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și expresivǎ 

a unei pǎrți din repertoriul 

stabilit pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 

9.6 Standard minim de performanţă 

- Game ȋn 3 octave variat, cu arpegi, terțe, cvarte și cvinte. 

- Un studiu  

- O piesă 

- Două părți contrastante dintr-o sonată modernă 

- Partea I-a sau a II-a și a III-a dintr-un concert modern sau contemporan pentru fagot. 

Ȋnsușirea integralǎ și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru ȋn cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrȃnd acuratețe ȋn folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical și expresivitate. 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Concerte: 

 M. Landowski - Concert pentru fagot și orchestră; 

 A. Jolivet - Concert pentru fagot și orchestră; 

Sonate și piese: 

 F. Geminiani – Sonata pentru fagot și pian în la minor; 

 W.A. Mozart – Sonata pentru violoncel\fagot; 

 Richard Oschanitzky: Burlescă; 

 Carl Jacobi: Introducere, temă şi variaţiuni, op. 10; 

Studii: 

 A. Giampieri – Studii pentru game și arpegii. 

 

 

  

Data completării: 

3.03.2014 

Titular curs (Semnătura): 

Lect. univ. dr. Cristian Miclea 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 
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 FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.8 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzicǎ 

1.3 Departamentul Muzicǎ - Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală – Instrumente - FAGOT 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - FAGOT 

2.2 Titular activităţi de curs Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrări Lect. univ. dr. Cristian MICLEA 

2.5 Anul de studiu IV 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei: 

obligatorie 

DS

DI 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1  3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28 din care: 3.5 curs 14  3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: 188 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 ore 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 160 ore 

Tutoriat  0 ore 

Examinări  5 ore 

Alte activităţi…………………………………… 10 ore 

3.7 Total ore studiu individual 188 ore 

3.8 Total ore pe semestru 
8
 216 ore 

3.9 Numărul de credite 8 Cr. 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific fagotistice dobȃndite pe parcursul anilor I, 

II, III și sem. I al anului IV 

 

                                                           
8
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Studentul se prezintǎ la curs cu partiturile necesare, pe 

care le-a studiat ȋn prealabil. 

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 Identificarea corectă şi funcţională a elementelor de tehnică instrumentală specifice 

instrumentului FAGOT, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia;  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat FAGOTULUI: gradul 

de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în corelaţie cu 

particularităţile instrumentului FAGOT; 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului FAGOT şi a unor strategii de studiu şi asimilare a repertoriului solistic, 

integrând cunoştinţele teoretice asimilate; 

 Aprecierea justă a calităţii interpretărilor proprii şi ale altora, raportându-le la utilizarea 

auzului şi a gândirii muzicale în stabilirea legăturilor necesare dintre organizarea gramaticală 

şi sensul muzical, ca şi la corelarea acestora cu tehnica instrumentală – fagotistică;  

 Susţinerea interpretativă a unei selecţii semnificative de lucrări muzicale, care să demonstreze 

stăpânirea tehnicii instrumentale fagotistice, acurateţe şi expresivitate. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională ȋn scopul inserției și adaptabilității 

la cerințele pieții muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ propriu, pornind de la alegerea, 

abordarea, construcţia şi studiul repertoriului până la susţinerea publică 

a creaţiei interpretative instrumentale – fagotistice. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din repertoriul 

solistic destinat instrumentului studiat, utilizând capacităţile tehnico-

interpretative instrumentale fagotistice necesare şi integrând 

cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Stilul fagotistic legat de elementele 

de expresivitate muzicală modernă 

și contemporană 

-Stilul modern și contemporan: –  

elemente caracteristice privind 

limbajul muzical al compozitorilor 

aparținând diferitelor curente din 

La cursul practic - individual, ȋn 

funcție de nivelul studentului, 

profesorul oferǎ explicații, 

exemplificǎri și audiții comparate 

(folosindu-se de mijloacele 

moderne audio-video, de internet și 

de aparatura electronicǎ). 

Metodele de predare se diversificǎ 

ȋn funcție de nivelul de pregǎtire și 

cunoștințele asimilate de fiecare 

student. 
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 secolul XX; elemente de limbaj 

muzical contemporan. 

 

 

- elemente tehnice specifice pentru 

redarea curentelor sec. XX 

(sonoritatăți, frazare, articulații) 

Idem Idem 

-elemente specifice în ceea ce 

priveşte redarea expresivă şi 

interpretarea lucrărilor aparținând 

compozitorilor diferitelor epoci 

Idem Idem 

Caracteristicile virtuozității 

instrumentale fagotistice în muzica 

sec. XX și în muzica contemporană 

Idem Idem 

Bibliografie selectivă: 

 

Negruţiu, Stefana-Graţiela. Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Ed. Marineasa, Timişoara, 2007 

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

Bucureşti, 2010 

Timaru, Valentin. Compendiu de forme şi analize muzicale, Universitatea Transilvania, Braşov, 1997 

Voileanu-Nicoară, Ana. Contribuţii la problematica interpretării muzicale. Prefaţă şi antologie documentară 

Ninuca Oşanu Pop, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2007 

8.2 Seminar/Laborator  Metode de predare Observaţii 

Deprinderi tehnice – instrumentale 

fagotistice moderne 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și recomandǎ 

exerciții tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Metode de corectare a eventualelor greşeli 

în tehnica instrumentală 

 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și exemplificǎri 

Idem 

Game și exerciții tehnice necesare 

perfecționării intonației la fagot 

 

Explicații Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmurilor ȋn muzica 

modernă 

 

Exerciții Idem 

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 optimizarea sonorității 

instrumentale 

 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

 

Bibliografie selectivă: 

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

Lawson, Colin (ed.). The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press, Cambridge, 1995 
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 Mattay, Tobias. Muzical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare  9.2 Metode 

de evaluare 

 9.3 Pondere din nota finală 

9.4 Curs 

Corectitudine și expresivitate 

ȋn interpretarea uneia sau a 

mai multor lucrǎri 

Recital 20% 

Ȋnsușirea integralǎ, corectǎ și 

expresivǎ a repertoriului 

stabilit pentru un semestru 

Examen 50% 

9.5 

Seminar/Laborator 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și expresivǎ 

a unei pǎrți din repertoriul 

stabilit pentru un semestru 

Verificare de 

parcurs 

20% 

9.6 Standard minim de performanţă 

- Game ȋn 3 octave variat, cu arpegi, terțe, cvarte și cvinte. 

- Un studiu  

- O piesă 

- Două părți contrastante dintr-o sonată modernă 

- Partea I-a sau a II-a și a III-a dintr-un concert modern sau contemporan pentru fagot. 

Ȋnsușirea integralǎ și prezentarea publică a repertoriului stabilit pentru un semestru ȋn cadrul: verificărilor de 

parcurs, a recitalurilor, a concertelor sau examenelor, demonstrȃnd acuratețe ȋn folosirea tehnicii instrumentale, 

respectarea textului muzical și expresivitate. 

 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

Concerte: 

 Wolfgang Amadeus Mozart: Concertul în Si bemol major, pentru fagot K.V. 191; 

 J. Francaix – Concert pentru fagot și orchestră; 

Sonate și piese: 

 J. Brahms – Sonata nr.1 și nr.2 pentru fagot op.120; 

 Paul Jelescu: Rapsodia dobrogeană; 

 Richard Oschanitzky: Burlescă; 

 Eugène Bozza: Recitativ, Siciliană şi Rondo; 

Studii: 

 Julius Weissenborn: Caietul II, op.8; 

 Eugène Bozza: 12capricii pentru fagot. 

 

 

  

Data completării: 

19.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Lect. univ. dr. Cristian Miclea 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 

 
 

 


