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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică - Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

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

Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument - JAZZ 

2.2. Titularul activităților de curs - 

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

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

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  0.5 din care: 3.2 curs  - 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp 20 

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 2 

Tutorat  - 

Examinări 1 

Alte activități 4 

3.7. Total ore studiu individual  20 

3.8. Total ore pe semestru
1
 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Absolvirea unui liceu (colegiu)- cu bacalaureat- (preferabil liceu de muzică, la specialitatea chitară) 

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale, (preferabil de nivelul clasei a XII-a de liceu de 

muzică. 

 

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 

 

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

 Susținerea interpretativă a unei selecții semnificative de lucrări muzicale, care să 

demonstreze stăpânirea tehnicii instrumentale, acuratețe și expresivitate. 

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 pieței muncii. 

 

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

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

7.2. Obiectivele specifice   Cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat. 

 Cunoașterea și stăpânirea repertoriului instrumental specific pentru jazz. 

 Capacitatea de citire a partiturilor. 

 Capacități improvizatorice. 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din repertoriul solistic 

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 
Insușirea cunoștințelor și a deprinderilor 

necesare în practica genurilor jazz și pop.  

La lucrările practice - individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Tehnici de acompaniament. Familiarizarea cu 

diferitele stiluri și formate ale muzicii jazz și 

pop. 

La lucrările practice - individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

Idem 

Cântatul solistic, improvizația melodică. Explicații Idem 

Formarea citirii rapide și corecte a notațiilor și 

cifrajelor din muzica de jazz și pop.  

Exerciții Idem 

Dezvoltarea acurateței intonaționale și de 

emisie. Lărgirea ambitusului și egalizarea 

emisiei în toate registrele.  

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Baker, David - A New and Innovative Style for Learning to Improvise for Strings 

 Bergonzi, Jerry – Inside Improvisation Series, Advance Music. 

 Buddy, B. – Tenor Trombone Method, Warner Bros. Publications.  

 Carter, Ron – Building Jazz Bass Lines, Hal Leonard Pub.  

 Carter, A. – The Developing Drummer, A.C. Musik 

 Caruso, C – Musica Calistehnics for Brass.  

 Dawson, A. – The Drummer’s Complete Vocabulary, Warner Bros. Pub. 

 D’Aveni, T. – Jazz Trumpet Tech #1 vol.1, 2, Hal Leonard Pub.  
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 Dobbins, Bill – The Contemporary Jazz Pianist 

 Erskine, Peter – Drum Concepts and Techniques, Hal Leonard Pub 

 Fisher, Jody – The Complete Jazz Guitar Method vol.1, 2, 3, 4, Alfred Pub.  

 Leavitt, William – A Modern Method for Guitar vol.1, 2, 3, Berklee P.P. 

 Levine, Mark – The Jazz Piano Book 

 Niehaus, Lennie – Developing Jazz Concepts for Saxophone, DB Music Workshop P. 

 Sher, Chuck – The Improvisor’s Bass Method, Sher Music Co. 

 Snidero, J – Jazz Conception for Trombone, Advance Music 

 White, C. – Jazz Violin 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1. Curs -    

 -    

9.2. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei părți 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

9.3. Standard minim de performanță 
 Două scări modale la alegere, cu mers intervalic secvențat și în arpegii de acorduri de trei și patru sunete. 

 Un solo instrumental scris personal sau aparținând unor autori și interpreți de jazz consacrați. 

 O piesă la alegere în aranjament din repertoriul instrumentului studiat, cu sau fără improvizație. 

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

audițiilor interne, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical și expresivitate. 

 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale și teme din: 

The New Real Book of Jazz, vol.1,2,3, Sher Music Co. 

The Latin Real Book, Sher Music Co. 

The Great Music of Duke Ellington, Elvin Mills Publishing Co.  

Herbie Hancock – Classic Jazz Composition & Piano Solos  

Jerome Kern Collection, T.B. Harms Company, 1988 

John McLaughlin and Mahavishnu Orchestra Songbook – Warner Tamerlane Publishing Corporation, 1976 

Mingus – More than a Fake, Jazz Workshop 1991, Hal Leonard Corporation.  

Diana Krall – The Collection, vol.1,2,3 

Music of John Coltrane, Jowcol Music 1991, Hal Leonard Corporation 

Pat Metheny Songbook  

Thelonious Monk Fakebook 

The Glory of Gershwin, IMP, 1995 

Charlie Parker Omnibook, Atlantic Music Corp. 1978 

  

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

28.09.2016 

 

      Semnătura directorului de departament  
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică - Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

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

Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument - JAZZ 

2.2. Titularul activităților de curs - 

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

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

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  0.5 din care: 3.2 curs  - 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp 20 

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 2 

Tutorat  - 

Examinări 1 

Alte activități 4 

3.7. Total ore studiu individual  20 

3.8. Total ore pe semestru
2
 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Absolvirea unui liceu (colegiu)- cu bacalaureat- (preferabil liceu de muzică, la specialitatea chitară) 

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

 

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 

 

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

Competențe profesionale  Identificarea 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; 

 Susținerea interpretativă a unei selecții semnificative de lucrări muzicale, care să 

demonstreze stăpânirea tehnicii instrumentale, acuratețe și expresivitate. 

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 pieței muncii. 

 

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

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

7.2. Obiectivele specifice   Cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat. 

 Cunoașterea și stăpânirea repertoriului instrumental specific pentru jazz. 

 Capacitatea de citire a partiturilor. 

 Capacități improvizatorice. 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din repertoriul solistic 

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 
Insușirea cunoștințelor și a deprinderilor 

necesare în practica genurilor jazz și pop.  

La lucrările practice - individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Tehnici de acompaniament. Familiarizarea cu 

diferitele stiluri și formate ale muzicii jazz și 

pop. 

La lucrările practice - individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

Idem 

Cântatul solistic, improvizația melodică. Explicații Idem 

Formarea citirii rapide și corecte a notațiilor și 

cifrajelor din muzica de jazz și pop.  

Exerciții Idem 

Dezvoltarea acurateței intonaționale și de 

emisie. Lărgirea ambitusului și egalizarea 

emisiei în toate registrele.  

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Baker, David - A New and Innovative Style for Learning to Improvise for Strings 

 Bergonzi, Jerry – Inside Improvisation Series, Advance Music. 

 Buddy, B. – Tenor Trombone Method, Warner Bros. Publications.  

 Carter, Ron – Building Jazz Bass Lines, Hal Leonard Pub.  

 Carter, A. – The Developing Drummer, A.C. Musik 

 Caruso, C – Musica Calistehnics for Brass.  

 Dawson, A. – The Drummer’s Complete Vocabulary, Warner Bros. Pub. 

 D’Aveni, T. – Jazz Trumpet Tech #1 vol.1, 2, Hal Leonard Pub.  
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 Dobbins, Bill – The Contemporary Jazz Pianist 

 Erskine, Peter – Drum Concepts and Techniques, Hal Leonard Pub 

 Fisher, Jody – The Complete Jazz Guitar Method vol.1, 2, 3, 4, Alfred Pub.  

 Leavitt, William – A Modern Method for Guitar vol.1, 2, 3, Berklee P.P. 

 Levine, Mark – The Jazz Piano Book 

 Niehaus, Lennie – Developing Jazz Concepts for Saxophone, DB Music Workshop P. 

 Sher, Chuck – The Improvisor’s Bass Method, Sher Music Co. 

 Snidero, J – Jazz Conception for Trombone, Advance Music 

 White, C. – Jazz Violin 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1. Curs -    

 -    

9.2. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei părți 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

9.3. Standard minim de performanță 
 Două scări modale la alegere, cu mers intervalic secvențat și în arpegii de acorduri de trei și patru sunete. 

 Un solo instrumental scris personal sau aparținând unor autori și interpreți de jazz consacrați. 

 O piesă la alegere în aranjament din repertoriul instrumentului studiat, cu sau fără improvizație. 

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

audițiilor interne, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical și expresivitate. 

 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale și teme din: 

The New Real Book of Jazz, vol.1,2,3, Sher Music Co. 

The Latin Real Book, Sher Music Co. 

The Great Music of Duke Ellington, Elvin Mills Publishing Co.  

Herbie Hancock – Classic Jazz Composition & Piano Solos  

Jerome Kern Collection, T.B. Harms Company, 1988 

John McLaughlin and Mahavishnu Orchestra Songbook – Warner Tamerlane Publishing Corporation, 1976 

Mingus – More than a Fake, Jazz Workshop 1991, Hal Leonard Corporation.  

Diana Krall – The Collection, vol.1,2,3 

Music of John Coltrane, Jowcol Music 1991, Hal Leonard Corporation 

Pat Metheny Songbook  

Thelonious Monk Fakebook 

The Glory of Gershwin, IMP, 1995 

Charlie Parker Omnibook, Atlantic Music Corp. 1978 

  

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

28.09.2016 

 

      Semnătura directorului de departament  
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică - Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

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

Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument - JAZZ 

2.2. Titularul activităților de curs - 

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

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

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  0.5 din care: 3.2 curs  - 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp 20 

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 2 

Tutorat  - 

Examinări 1 

Alte activități 4 

3.7. Total ore studiu individual  20 

3.8. Total ore pe semestru
3
 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Absolvirea unui liceu (colegiu)- cu bacalaureat- (preferabil liceu de muzică, la specialitatea chitară) 

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

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Studentul 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 

 

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

Competențe profesionale  Identificarea 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; 

 Susținerea interpretativă a unei selecții semnificative de lucrări muzicale, care să 

demonstreze stăpânirea tehnicii instrumentale, acuratețe și expresivitate. 

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 pieței muncii. 

 

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

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

7.2. Obiectivele specifice   Cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat. 

 Cunoașterea și stăpânirea repertoriului instrumental specific pentru jazz. 

 Capacitatea de citire a partiturilor. 

 Capacități improvizatorice. 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din repertoriul solistic 

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 
Insușirea cunoștințelor și a deprinderilor 

necesare în practica genurilor jazz și pop.  

La lucrările practice - individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Tehnici de acompaniament. Familiarizarea cu 

diferitele stiluri și formate ale muzicii jazz și 

pop. 

La lucrările practice - individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

Idem 

Cântatul solistic, improvizația melodică. Explicații Idem 

Formarea citirii rapide și corecte a notațiilor și 

cifrajelor din muzica de jazz și pop.  

Exerciții Idem 

Dezvoltarea acurateței intonaționale și de 

emisie. Lărgirea ambitusului și egalizarea 

emisiei în toate registrele.  

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Baker, David - A New and Innovative Style for Learning to Improvise for Strings 

 Bergonzi, Jerry – Inside Improvisation Series, Advance Music. 

 Buddy, B. – Tenor Trombone Method, Warner Bros. Publications.  

 Carter, Ron – Building Jazz Bass Lines, Hal Leonard Pub.  

 Carter, A. – The Developing Drummer, A.C. Musik 

 Caruso, C – Musica Calistehnics for Brass.  

 Dawson, A. – The Drummer’s Complete Vocabulary, Warner Bros. Pub. 

 D’Aveni, T. – Jazz Trumpet Tech #1 vol.1, 2, Hal Leonard Pub.  
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 Dobbins, Bill – The Contemporary Jazz Pianist 

 Erskine, Peter – Drum Concepts and Techniques, Hal Leonard Pub 

 Fisher, Jody – The Complete Jazz Guitar Method vol.1, 2, 3, 4, Alfred Pub.  

 Leavitt, William – A Modern Method for Guitar vol.1, 2, 3, Berklee P.P. 

 Levine, Mark – The Jazz Piano Book 

 Niehaus, Lennie – Developing Jazz Concepts for Saxophone, DB Music Workshop P. 

 Sher, Chuck – The Improvisor’s Bass Method, Sher Music Co. 

 Snidero, J – Jazz Conception for Trombone, Advance Music 

 White, C. – Jazz Violin 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1. Curs -    

 -    

9.2. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei părți 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

9.3. Standard minim de performanță 
 Două scări modale la alegere, cu mers intervalic secvențat și în arpegii de acorduri de trei și patru sunete. 

 Un solo instrumental scris personal sau aparținând unor autori și interpreți de jazz consacrați. 

 O piesă la alegere în aranjament din repertoriul instrumentului studiat, cu sau fără improvizație. 

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

audițiilor interne, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical și expresivitate. 

 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale și teme din: 

The New Real Book of Jazz, vol.1,2,3, Sher Music Co. 

The Latin Real Book, Sher Music Co. 

The Great Music of Duke Ellington, Elvin Mills Publishing Co.  

Herbie Hancock – Classic Jazz Composition & Piano Solos  

Jerome Kern Collection, T.B. Harms Company, 1988 

John McLaughlin and Mahavishnu Orchestra Songbook – Warner Tamerlane Publishing Corporation, 1976 

Mingus – More than a Fake, Jazz Workshop 1991, Hal Leonard Corporation.  

Diana Krall – The Collection, vol.1,2,3 

Music of John Coltrane, Jowcol Music 1991, Hal Leonard Corporation 

Pat Metheny Songbook  

Thelonious Monk Fakebook 

The Glory of Gershwin, IMP, 1995 

Charlie Parker Omnibook, Atlantic Music Corp. 1978 

  

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

28.09.2016 

 

      Semnătura directorului de departament  
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică - Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

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

Pedagogie muzicală 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Instrument - JAZZ 

2.2. Titularul activităților de curs - 

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

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

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  0.5 din care: 3.2 curs  - 3.3. seminar/laborator  0,5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 7 

Distribuția fondului de timp 20 

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 2 

Tutorat  - 

Examinări 1 

Alte activități 4 

3.7. Total ore studiu individual  20 

3.8. Total ore pe semestru
4
 27 

3.9. Număr de credite 1 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Absolvirea unui liceu (colegiu)- cu bacalaureat- (preferabil liceu de muzică, la specialitatea chitară) 

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

 

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 

 

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



  

 

 

. 
 

 

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; 

 Susținerea interpretativă a unei selecții semnificative de lucrări muzicale, care să 

demonstreze stăpânirea tehnicii instrumentale, acuratețe și expresivitate. 

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 pieței muncii. 

 

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

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

7.2. Obiectivele specifice   Cunoașterea și stăpânirea tehnicii instrumentului studiat. 

 Cunoașterea și stăpânirea repertoriului instrumental specific pentru jazz. 

 Capacitatea de citire a partiturilor. 

 Capacități improvizatorice. 

 Analiza și interpretarea unei selecții reprezentative din repertoriul solistic 

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 
Insușirea cunoștințelor și a deprinderilor 

necesare în practica genurilor jazz și pop.  

La lucrările practice - individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță 

manifestat de fiecare student 

Tehnici de acompaniament. Familiarizarea cu 

diferitele stiluri și formate ale muzicii jazz și 

pop. 

La lucrările practice - individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

Idem 

Cântatul solistic, improvizația melodică. Explicații Idem 

Formarea citirii rapide și corecte a notațiilor și 

cifrajelor din muzica de jazz și pop.  

Exerciții Idem 

Dezvoltarea acurateței intonaționale și de 

emisie. Lărgirea ambitusului și egalizarea 

emisiei în toate registrele.  

Discuții 

Exemplificări 

Idem 

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor instrumentale 

Exerciții Idem 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Exerciții  

Explicații 

Idem 

Bibliografie: 

 Baker, David - A New and Innovative Style for Learning to Improvise for Strings 

 Bergonzi, Jerry – Inside Improvisation Series, Advance Music. 

 Buddy, B. – Tenor Trombone Method, Warner Bros. Publications.  

 Carter, Ron – Building Jazz Bass Lines, Hal Leonard Pub.  

 Carter, A. – The Developing Drummer, A.C. Musik 

 Caruso, C – Musica Calistehnics for Brass.  

 Dawson, A. – The Drummer’s Complete Vocabulary, Warner Bros. Pub. 

 D’Aveni, T. – Jazz Trumpet Tech #1 vol.1, 2, Hal Leonard Pub.  



  

 

 

. 
 

 

 Dobbins, Bill – The Contemporary Jazz Pianist 

 Erskine, Peter – Drum Concepts and Techniques, Hal Leonard Pub 

 Fisher, Jody – The Complete Jazz Guitar Method vol.1, 2, 3, 4, Alfred Pub.  

 Leavitt, William – A Modern Method for Guitar vol.1, 2, 3, Berklee P.P. 

 Levine, Mark – The Jazz Piano Book 

 Niehaus, Lennie – Developing Jazz Concepts for Saxophone, DB Music Workshop P. 

 Sher, Chuck – The Improvisor’s Bass Method, Sher Music Co. 

 Snidero, J – Jazz Conception for Trombone, Advance Music 

 White, C. – Jazz Violin 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare  Pondere din nota finală 

9.1. Curs -    

 -    

9.2. Seminar/laborator Corectitudine tehnică Audiții interne 50% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei părți 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 50% 

9.3. Standard minim de performanță 
 Două scări modale la alegere, cu mers intervalic secvențat și în arpegii de acorduri de trei și patru sunete. 

 Un solo instrumental scris personal sau aparținând unor autori și interpreți de jazz consacrați. 

 O piesă la alegere în aranjament din repertoriul instrumentului studiat, cu sau fără improvizație. 

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

audițiilor interne, demonstrând acuratețe în folosirea tehnicii instrumentale, respectarea textului muzical și expresivitate. 

 

REPERTORIU - Bibliografie selectivă: 

 

Lucrări muzicale instrumentale și teme din: 

The New Real Book of Jazz, vol.1,2,3, Sher Music Co. 

The Latin Real Book, Sher Music Co. 

The Great Music of Duke Ellington, Elvin Mills Publishing Co.  

Herbie Hancock – Classic Jazz Composition & Piano Solos  

Jerome Kern Collection, T.B. Harms Company, 1988 

John McLaughlin and Mahavishnu Orchestra Songbook – Warner Tamerlane Publishing Corporation, 1976 

Mingus – More than a Fake, Jazz Workshop 1991, Hal Leonard Corporation.  

Diana Krall – The Collection, vol.1,2,3 

Music of John Coltrane, Jowcol Music 1991, Hal Leonard Corporation 

Pat Metheny Songbook  

Thelonious Monk Fakebook 

The Glory of Gershwin, IMP, 1995 

Charlie Parker Omnibook, Atlantic Music Corp. 1978 

  

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

28.09.2016 

      Semnătura directorului de departament  

 


