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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 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - Pian 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

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

obligatorie 

O 

DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar - laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar - laborator 14 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 189 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 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…………………………………… 7 ore 

3.4 Total ore studiu individual 188 ore 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 216 ore 

3.6 Numărul de credite 8  

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Absolvirea unui liceu de specialitate 

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific pianistice dobândite, prevăzute ȋn 

Metodologia Admiterii în ciclul de licență 

 

 

                                                 
1
 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 desfăşurare a seminarului  - 

5.3 de desfăşurare a 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 PIAN, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului studiat: 

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

particularităţile instrumentului PIAN 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului PIAN 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  

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

stăpânirea tehnicii instrumentale, acurateţe şi expresivitate  

 

C
o

m
p
et

en
ţe

 t
ra

n
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 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacităţile tehnico-interpretative instrumentale necesare şi 

integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 
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dobândite 
  

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical al compozitorilor din epoca 

preclasică, clasică, 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 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,clasic, romantic (sonoritatea 

specifică, frazarea și articulația specifică) 

- elemente specifice în ceea ce priveşte 

redarea expresivă şi interpretarea 

lucrărilor aparținând compozitorilor 

diferitelor epoci 

Idem Idem 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical folosit de J.S. Bach, G.Fr. 

Haendel, J. Haydn, W.A. Mozart, L.van 

Beethoven, J. Brahms, R. Shumann, Fr. 

Schubert etc. 

Idem Idem 

Caracteristicile virtuozității instrumentale 

în diferite curente muzicale 

Idem Idem 

Bibliografie  

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. MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

-   

   

   

   

8.3 Laborator    

Metode şi exerciţii de corectare a 

eventualelor greşeli în tehnica 

instrumentală 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

recomandǎ exerciții 

tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Studii și exerciții tehnice necesare La lucrǎrile practice – Idem 
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perfecționării redării ritmului individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

exemplificǎri 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Discuții 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie  

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

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

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

Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. fântul Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 1997 

 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 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% 

9.2 Seminar 
-   

-   

9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și 

expresivǎ a unei pǎrți din 

repertoriul stabilit pentru 

un semestru 

Verificare 

de parcurs 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 

 

Ȋnsușirea și prezentarea integralǎ a repertoriului stabilit pentru un semestru: o lucrare de J. S. Bach, o 

Sonată clasică (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven), un Studiu de virtuozitate de Fr. Chopin sau Fr. 

Liszt, o lucrare reprezentativă de compozitori romantici (R. Schumann, Fr. Chopin, Fr. Liszt, J. Brahms 

ș.a.), dovedind corectitudine tehnicǎ. 

 

 

Repertoriu – bibliografie selectivă: 

J. S. Bach – Preludii și fugi, Caietele I și II, Partite (Nr. 1 – 5), Toccate 

J. Haydn – Sonate pentru pian 

W. A. Mozart – Sonate pentru pian 

L. van Beethoven – Sonate pentru pian 

Fr. Schubert – Sonate pentru pian 
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R. Schumann – Novellette, Carnaval la Viena, Scene de pădure, Variațiunile ABBEG 

Fr. Chopin  - Preludii, Poloneze, Mazurci, Balade, Scherzo-uri, Studii op. 10 și op. 25 

Fr. Liszt – Ani de pelerinaj/ Elveția / Italia, Balade, Rapsodii ungare, Funerailles, Studii după 

Paganini, Studii de concert 

J. Brahms – Variațiuni pe o temă de R. Schumann, Variațiuni pe o temă de Paganini – caiet II, 

Fantezii op. 116 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Conf. univ. dr. Manuela Mihăilescu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

10. 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 - PIAN 

 

11. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - Pian 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

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

obligatorie 

O 

DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar - laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar - laborator 14 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 189 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…………………………………… 3 ore 

3.4 Total ore studiu individual 188 ore 

3.5 Total ore pe semestru 
2
 216 ore 

3.6 Numărul de credite 8  

 

 

13. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific pianistice dobândite, prevăzute ȋn 

Metodologia Admiterii în ciclul de licență precum și în semestrul 1 

 

 

                                                 
2
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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14. 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  - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

 

15. 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 studiat, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului studiat: 

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

particularităţile instrumentului respectiv 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului 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  

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

stăpânirea tehnicii instrumentale, acurateţe şi expresivitate  

 

C
o

m
p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

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

la cerințele pieții muncii. 

 

 

 

16. 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 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din 

repertoriul solistic pianistic, utilizând capacităţile tehnico-

interpretative instrumentale necesare şi integrând 

cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale dobândite 
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17. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical al compozitorilor din epoca 

preclasică, clasică, romantic și modernă  

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,clasic, romantic, modern ( 

sonoritatea specifică, frazarea și 

articulația specifică) - elemente specifice 

în ceea ce priveşte redarea expresivă şi 

interpretarea lucrărilor aparținând 

compozitorilor diferitelor epoci 

Idem Idem 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical folosit de D. Scarlatti, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven,J.Brahms, 

R.Shumann, Fr.Schubert, Fr. Chopin, Fr. 

Liszt, Cl. Debussy, M. Ravel, S. 

Prokofiev 

Idem Idem 

Caracteristicile virtuozității instrumentale 

în diferite curente muzicale, în special în 

studii de Cl. Debussy, A. Scriabin, S. 

Rahmaninov, S. Prokofiev 

Idem Idem 

Bibliografie  

Georgescu, Remus. Gânduri despre muzică, Ed. SimArt, Craiova, 2012 

Gibbs, Christopher H. The Cambridge Companion. Schubert, Cambridge University Press, 1997 

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. MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

-   

   

   

   

8.3 Laborator    

Forme de studiu pentru perfecționarea Discuții Procedee diversificate, conform 
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coordonării mișcărilor pianistice Explicații 

Exerciții 

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 

recomandǎ exerciții 

tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

exemplificǎri 

Idem 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Discuții 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie  

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

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

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

Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. fântul Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 1997 

 

 

 

18.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 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% 

9.2 Seminar 
-   

-   

9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și 

expresivǎ a unei pǎrți din 

repertoriul stabilit pentru 

un semestru 

Verificare 

de parcurs 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 

 

Ȋnsușirea și prezentarea integralǎ a repertoriului stabilit pentru un semestru: 2 Sonate de D. Scarlatti (de 

caracter diferit), un Concert pentru pian și orchestră de W. A. Mozart, J. Haydn sau L. van Beethoven, un 

Studiu de Cl. Debussy, A. Scriabin, S. Rahmaninov, S. Prokofiev, o piesă de un compozitor modern, 

dovedind corectitudine tehnicǎ. 
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Repertoriu – bibliografie selectivă: 

 

D. Scarlatti – Sonate  

W. A. Mozart – Concerte pentru pian și orchestră 

J. Haydn – Concerte pentru pian și orchestră 

L. van Beethoven – Concertul Nr. 1 în do major op. 15 pentru pian și orchestră, Concertul 

Nr. 2 în si bemol major op. 19 pentru pian și orchestră 

Cl. Debussy – 12 Studii pentru pian 

A. Scriabin – Studii pentru pian op. 8 

S. Rahmaninov – Studii tablou op. 39 

Cl. Debussy – Imagini, Preludii, Suita bergamască, Suita Pour le piano, Masques 

M. Ravel – Jeux d’eau, Valsuri nobile și sentimentale, Le tombeau de Couperin, Sonatina 

S. Prokofiev – Viziuni fugitive, Suita Romeo și Julieta, 4 Studii op. 2 

 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Conf. univ. dr. Manuela Mihăilescu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

19. 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 - PIAN 

 

20. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - Pian 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

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

obligatorie 

O 

DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar - laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar - laborator 14 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 189 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 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  3 ore 

Alte activităţi…………………………………… 7 ore 

3.4 Total ore studiu individual 188 ore 

3.5 Total ore pe semestru 
3
 216 ore 

3.6 Numărul de credite 8  

 

 

22. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Absolvirea anului I licență 

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific pianistice dobândite în anul I de licență 

 

 

 

                                                 
3
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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23. 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  - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

 

24. 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 studiat, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului studiat: 

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

particularităţile instrumentului respectiv 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului 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  

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

stăpânirea tehnicii instrumentale, acurateţe şi expresivitate  

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

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

la cerințele pieții muncii. 

 

 

 

25. 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 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacităţile tehnico-interpretative instrumentale necesare şi 

integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 

dobândite 
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26. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical al compozitorilor din epoca 

preclasică, clasică, romantică, modernă și 

contemporană 

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,clasic, romantic, modern, 

contemporan ( sonoritatea specifică, 

frazarea și articulația specifică) - elemente 

specifice în ceea ce priveşte redarea 

expresivă şi interpretarea lucrărilor 

aparținând compozitorilor diferitelor 

epoci 

Idem Idem 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical folosit de J.S.Bach, J. Haydn, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven,J.Brahms, 

R.Shumann, Fr.Schubert, Fr. Chopin, Fr. 

Liszt, I. Albeniz, Cl. Debussy, M. Ravel, 

S. Rahmaninov, S. Prokofiev, D. 

Șostakovici etc. 

Idem Idem 

Caracteristicile virtuozității instrumentale 

în diferite curente muzicale 

Idem Idem 

Bibliografie  

Iana-Mihăilescu, Manuela. Sugestii de abordare a creaţiei pentru pian solo de Cl. Debussy, M. Ravel şi I. 

Albeniz, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2005  

Long, Marguerite. La pian cu Claude Debussy, Ed Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1968 

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. MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

-   

   

   

   

8.3 Laborator    

Sistematizarea principalelor deprinderi La lucrǎrile practice – Procedee diversificate, conform 
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tehnice – instrumentale.  

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor pianistice 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

recomandǎ exerciții 

tehnice. 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

exemplificǎri 

Idem 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Discuții 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie  

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

Kogan, Grigori Mihailovici. La porţile măiestriei, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1963 

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

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

Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. fântul Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 1997 

 

 

 

27.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 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% 

9.2 Seminar 
-   

-   

9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și 

expresivǎ a unei pǎrți din 

repertoriul stabilit pentru 

un semestru 

Verificare 

de parcurs 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 

 

Ȋnsușirea și prezentarea integralǎ a repertoriului stabilit pentru un semestru: o lucrare de J. S. Bach sau de 

Fr. Couperin, Padre Soler, o Sonată clasică, un studiu de virtuozitate din perioada Romantismului, o 

lucrare modernă sau contemporană, dovedind corectitudine tehnicǎ. 
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Repertoriu – bibliografie selectivă: 

 

Padre Soler – Sonate 

Fr. Couperin – Piese pentru clavecin 

J. S. Bach – Toccate, Preludii și fugi (Caiet I și II), Partite 

J. Haydn – Sonate pentru pian 

W. A. Mozart – Sonate pentru pian 

L. van Beethoven – Sonate pentru pian 

R. Schumann – Studii pentru pian 

Fr. Chopin – Studii op .10 și op. 25 

Fr. Liszt – Studii transcendentale, Studii de concert 

Cl. Debussy – Preludii, Images, Pour le piano 

M. Ravel – Miroirs, Le tombeau de Couperin 

S. Prokofiev – Sonate pentru pian 

D. Șostakovici – Preludii și fugi 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Conf. univ. dr. Manuela Mihăilescu 

Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

28. 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 - PIAN 

 

29. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - Pian 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

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

obligatorie 

O 

DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar - laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar - laborator 14 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 189 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 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  3 ore 

Alte activităţi…………………………………… 7 ore 

3.4 Total ore studiu individual 188 ore 

3.5 Total ore pe semestru 
4
 216 ore 

3.6 Numărul de credite 8  

 

 

31. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Absolvirea anului I licență 

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific pianistice dobândite în anul I de licență 

 

 

 

                                                 
4
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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32. 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  - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

 

33. 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 studiat, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului studiat: 

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

particularităţile instrumentului respectiv 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului 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  

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

stăpânirea tehnicii instrumentale, acurateţe şi expresivitate  

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

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

la cerințele pieții muncii. 

 

 

 

34. 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 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacităţile tehnico-interpretative instrumentale necesare şi 

integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 

dobândite 
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35. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical al compozitorilor din epoca 

preclasică, clasică, romantică, modernă și 

contemporană 

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,clasic, romantic, modern, 

contemporan ( sonoritatea specifică, 

frazarea și articulația specifică) - elemente 

specifice în ceea ce priveşte redarea 

expresivă şi interpretarea lucrărilor 

aparținând compozitorilor diferitelor 

epoci 

Idem Idem 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical folosit de J.S.Bach, J. Haydn, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven,J.Brahms, 

R.Shumann, Fr.Schubert, Fr. Chopin, Fr. 

Liszt, I. Albeniz, Cl. Debussy, M. Ravel, 

S. Rahmaninov, S. Prokofiev, D. 

Șostakovici etc. 

Idem Idem 

Caracteristicile virtuozității instrumentale 

în diferite curente muzicale 

Idem Idem 

Bibliografie  

Iana-Mihăilescu, Manuela. Sugestii de abordare a creaţiei pentru pian solo de Cl. Debussy, M. Ravel şi I. 

Albeniz, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2005  

Long, Marguerite. La pian cu Claude Debussy, Ed Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1968 

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. MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

-   

   

   

   

8.3 Laborator    

Sistematizarea principalelor deprinderi La lucrǎrile practice – Procedee diversificate, conform 
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tehnice – instrumentale.  

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor pianistice 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

recomandǎ exerciții 

tehnice. 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

exemplificǎri 

Idem 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Discuții 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie  

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

Kogan, Grigori Mihailovici. La porţile măiestriei, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1963 

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

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

Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. fântul Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 1997 

 

 

 

36.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 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% 

9.2 Seminar 
-   

-   

9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și 

expresivǎ a unei pǎrți din 

repertoriul stabilit pentru 

un semestru 

Verificare 

de parcurs 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 

 

Ȋnsușirea și prezentarea integralǎ a repertoriului stabilit pentru un semestru: o lucrare de J. S. Bach sau de 

Fr. Couperin, Padre Soler, o Sonată clasică, un studiu de virtuozitate din perioada Romantismului, o 

lucrare modernă sau contemporană, dovedind corectitudine tehnicǎ. 
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Repertoriu – bibliografie selectivă: 

 

Padre Soler – Sonate 

Fr. Couperin – Piese pentru clavecin 

J. S. Bach – Toccate, Preludii și fugi (Caiet I și II), Partite 

J. Haydn – Sonate pentru pian 

W. A. Mozart – Sonate pentru pian 

L. van Beethoven – Sonate pentru pian 

R. Schumann – Studii pentru pian 

Fr. Chopin – Studii op .10 și op. 25 

Fr. Liszt – Studii transcendentale, Studii de concert 

Cl. Debussy – Preludii, Images, Pour le piano 

M. Ravel – Miroirs, Le tombeau de Couperin 

S. Prokofiev – Sonate pentru pian 

D. Șostakovici – Preludii și fugi 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Conf. univ. dr. Manuela Mihăilescu 

Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

37. 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 - PIAN 

 

38. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - Pian 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

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

obligatorie 

O 

DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar - laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar - laborator 14 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 189 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 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  3 ore 

Alte activităţi…………………………………… 7 ore 

3.4 Total ore studiu individual 188 ore 

3.5 Total ore pe semestru 
5
 216 ore 

3.6 Numărul de credite 8  

 

 

40. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Absolvirea anului I licență 

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific pianistice dobândite în anul I de licență 

 

 

 

                                                 
5
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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41. 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  - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

 

42. 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 studiat, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului studiat: 

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

particularităţile instrumentului respectiv 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului 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  

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

stăpânirea tehnicii instrumentale, acurateţe şi expresivitate  

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

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

la cerințele pieții muncii. 

 

 

 

43. 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 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacităţile tehnico-interpretative instrumentale necesare şi 

integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 

dobândite 
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44. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical al compozitorilor din epoca 

preclasică, clasică, romantică, modernă și 

contemporană 

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,clasic, romantic, modern, 

contemporan ( sonoritatea specifică, 

frazarea și articulația specifică) - elemente 

specifice în ceea ce priveşte redarea 

expresivă şi interpretarea lucrărilor 

aparținând compozitorilor diferitelor 

epoci 

Idem Idem 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical folosit de J.S.Bach, J. Haydn, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven,J.Brahms, 

R.Shumann, Fr.Schubert, Fr. Chopin, Fr. 

Liszt, I. Albeniz, Cl. Debussy, M. Ravel, 

S. Rahmaninov, S. Prokofiev, D. 

Șostakovici etc. 

Idem Idem 

Caracteristicile virtuozității instrumentale 

în diferite curente muzicale 

Idem Idem 

Bibliografie  

Iana-Mihăilescu, Manuela. Sugestii de abordare a creaţiei pentru pian solo de Cl. Debussy, M. Ravel şi I. 

Albeniz, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2005  

Long, Marguerite. La pian cu Claude Debussy, Ed Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1968 

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. MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

-   

   

   

   

8.3 Laborator    

Sistematizarea principalelor deprinderi La lucrǎrile practice – Procedee diversificate, conform 
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tehnice – instrumentale.  

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor pianistice 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

recomandǎ exerciții 

tehnice. 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

exemplificǎri 

Idem 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Discuții 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie  

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

Kogan, Grigori Mihailovici. La porţile măiestriei, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1963 

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

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

Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. fântul Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 1997 

 

 

 

45.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 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% 

9.2 Seminar 
-   

-   

9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și 

expresivǎ a unei pǎrți din 

repertoriul stabilit pentru 

un semestru 

Verificare 

de parcurs 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 

 

Ȋnsușirea și prezentarea integralǎ a repertoriului stabilit pentru un semestru: o lucrare de J. S. Bach sau de 

Fr. Couperin, Padre Soler, o Sonată clasică, un studiu de virtuozitate din perioada Romantismului, o 

lucrare modernă sau contemporană, dovedind corectitudine tehnicǎ. 
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Repertoriu – bibliografie selectivă: 

 

Padre Soler – Sonate 

Fr. Couperin – Piese pentru clavecin 

J. S. Bach – Toccate, Preludii și fugi (Caiet I și II), Partite 

J. Haydn – Sonate pentru pian 

W. A. Mozart – Sonate pentru pian 

L. van Beethoven – Sonate pentru pian 

R. Schumann – Studii pentru pian 

Fr. Chopin – Studii op .10 și op. 25 

Fr. Liszt – Studii transcendentale, Studii de concert 

Cl. Debussy – Preludii, Images, Pour le piano 

M. Ravel – Miroirs, Le tombeau de Couperin 

S. Prokofiev – Sonate pentru pian 

D. Șostakovici – Preludii și fugi 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Conf. univ. dr. Manuela Mihăilescu 

Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

46. 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 - PIAN 

 

47. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - Pian 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

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

obligatorie 

O 

DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar - laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar - laborator 14 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 189 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 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  3 ore 

Alte activităţi…………………………………… 7 ore 

3.4 Total ore studiu individual 188 ore 

3.5 Total ore pe semestru 
6
 216 ore 

3.6 Numărul de credite 8  

 

 

49. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Absolvirea anului I licență 

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific pianistice dobândite în anul I de licență 

 

 

 

                                                 
6
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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50. 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  - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

 

51. 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 studiat, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului studiat: 

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

particularităţile instrumentului respectiv 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului 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  

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

stăpânirea tehnicii instrumentale, acurateţe şi expresivitate  

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

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

la cerințele pieții muncii. 

 

 

 

52. 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 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacităţile tehnico-interpretative instrumentale necesare şi 

integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 

dobândite 
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53. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical al compozitorilor din epoca 

preclasică, clasică, romantică, modernă și 

contemporană 

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,clasic, romantic, modern, 

contemporan ( sonoritatea specifică, 

frazarea și articulația specifică) - elemente 

specifice în ceea ce priveşte redarea 

expresivă şi interpretarea lucrărilor 

aparținând compozitorilor diferitelor 

epoci 

Idem Idem 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical folosit de J.S.Bach, J. Haydn, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven,J.Brahms, 

R.Shumann, Fr.Schubert, Fr. Chopin, Fr. 

Liszt, I. Albeniz, Cl. Debussy, M. Ravel, 

S. Rahmaninov, S. Prokofiev, D. 

Șostakovici etc. 

Idem Idem 

Caracteristicile virtuozității instrumentale 

în diferite curente muzicale 

Idem Idem 

Bibliografie  

Iana-Mihăilescu, Manuela. Sugestii de abordare a creaţiei pentru pian solo de Cl. Debussy, M. Ravel şi I. 

Albeniz, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2005  

Long, Marguerite. La pian cu Claude Debussy, Ed Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1968 

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. MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

-   

   

   

   

8.3 Laborator    

Sistematizarea principalelor deprinderi La lucrǎrile practice – Procedee diversificate, conform 
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tehnice – instrumentale.  

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor pianistice 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

recomandǎ exerciții 

tehnice. 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

exemplificǎri 

Idem 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Discuții 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie  

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

Kogan, Grigori Mihailovici. La porţile măiestriei, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1963 

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

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

Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. fântul Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 1997 

 

 

 

54.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 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% 

9.2 Seminar 
-   

-   

9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și 

expresivǎ a unei pǎrți din 

repertoriul stabilit pentru 

un semestru 

Verificare 

de parcurs 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 

 

Ȋnsușirea și prezentarea integralǎ a repertoriului stabilit pentru un semestru: o lucrare de J. S. Bach sau de 

Fr. Couperin, Padre Soler, o Sonată clasică, un studiu de virtuozitate din perioada Romantismului, o 

lucrare modernă sau contemporană, dovedind corectitudine tehnicǎ. 
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Repertoriu – bibliografie selectivă: 

 

Padre Soler – Sonate 

Fr. Couperin – Piese pentru clavecin 

J. S. Bach – Toccate, Preludii și fugi (Caiet I și II), Partite 

J. Haydn – Sonate pentru pian 

W. A. Mozart – Sonate pentru pian 

L. van Beethoven – Sonate pentru pian 

R. Schumann – Studii pentru pian 

Fr. Chopin – Studii op .10 și op. 25 

Fr. Liszt – Studii transcendentale, Studii de concert 

Cl. Debussy – Preludii, Images, Pour le piano 

M. Ravel – Miroirs, Le tombeau de Couperin 

S. Prokofiev – Sonate pentru pian 

D. Șostakovici – Preludii și fugi 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Conf. univ. dr. Manuela Mihăilescu 

Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

55. 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 - PIAN 

 

56. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - Pian 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

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

obligatorie 

O 

DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar - laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar - laborator 14 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 189 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 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  3 ore 

Alte activităţi…………………………………… 7 ore 

3.4 Total ore studiu individual 188 ore 

3.5 Total ore pe semestru 
7
 216 ore 

3.6 Numărul de credite 8  

 

 

58. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Absolvirea anului I licență 

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific pianistice dobândite în anul I de licență 

 

 

 

                                                 
7
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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59. 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  - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

 

60. 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 studiat, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului studiat: 

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

particularităţile instrumentului respectiv 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului 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  

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

stăpânirea tehnicii instrumentale, acurateţe şi expresivitate  

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

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

la cerințele pieții muncii. 

 

 

 

61. 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 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacităţile tehnico-interpretative instrumentale necesare şi 

integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 

dobândite 
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62. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical al compozitorilor din epoca 

preclasică, clasică, romantică, modernă și 

contemporană 

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,clasic, romantic, modern, 

contemporan ( sonoritatea specifică, 

frazarea și articulația specifică) - elemente 

specifice în ceea ce priveşte redarea 

expresivă şi interpretarea lucrărilor 

aparținând compozitorilor diferitelor 

epoci 

Idem Idem 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical folosit de J.S.Bach, J. Haydn, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven,J.Brahms, 

R.Shumann, Fr.Schubert, Fr. Chopin, Fr. 

Liszt, I. Albeniz, Cl. Debussy, M. Ravel, 

S. Rahmaninov, S. Prokofiev, D. 

Șostakovici etc. 

Idem Idem 

Caracteristicile virtuozității instrumentale 

în diferite curente muzicale 

Idem Idem 

Bibliografie  

Iana-Mihăilescu, Manuela. Sugestii de abordare a creaţiei pentru pian solo de Cl. Debussy, M. Ravel şi I. 

Albeniz, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2005  

Long, Marguerite. La pian cu Claude Debussy, Ed Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1968 

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. MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

-   

   

   

   

8.3 Laborator    

Sistematizarea principalelor deprinderi La lucrǎrile practice – Procedee diversificate, conform 
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tehnice – instrumentale.  

Forme de studiu pentru perfecționarea 

coordonării mișcărilor pianistice 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

recomandǎ exerciții 

tehnice. 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

exemplificǎri 

Idem 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale 

Discuții 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie  

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

Kogan, Grigori Mihailovici. La porţile măiestriei, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1963 

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

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

Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. fântul Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 1997 

 

 

 

63.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 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% 

9.2 Seminar 
-   

-   

9.3 

Laborator/lucrari 

Corectitudine tehnicǎ Audiții 

interne 

10% 

Ȋnsușirea corectǎ și 

expresivǎ a unei pǎrți din 

repertoriul stabilit pentru 

un semestru 

Verificare 

de parcurs 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 

 

Ȋnsușirea și prezentarea integralǎ a repertoriului stabilit pentru un semestru: o lucrare de J. S. Bach sau de 

Fr. Couperin, Padre Soler, o Sonată clasică, un studiu de virtuozitate din perioada Romantismului, o 

lucrare modernă sau contemporană, dovedind corectitudine tehnicǎ. 
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Repertoriu – bibliografie selectivă: 

 

Padre Soler – Sonate 

Fr. Couperin – Piese pentru clavecin 

J. S. Bach – Toccate, Preludii și fugi (Caiet I și II), Partite 

J. Haydn – Sonate pentru pian 

W. A. Mozart – Sonate pentru pian 

L. van Beethoven – Sonate pentru pian 

R. Schumann – Studii pentru pian 

Fr. Chopin – Studii op .10 și op. 25 

Fr. Liszt – Studii transcendentale, Studii de concert 

Cl. Debussy – Preludii, Images, Pour le piano 

M. Ravel – Miroirs, Le tombeau de Couperin 

S. Prokofiev – Sonate pentru pian 

D. Șostakovici – Preludii și fugi 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Conf. univ. dr. Manuela Mihăilescu 

Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIŞA DISCIPLINEI 

 

64. 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 - PIAN 

 

65. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - Pian 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Conf. univ. dr. Manuela Mihǎilescu, Conf. univ. dr. Sorin Dogariu 

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

obligatorie 

O 

DS 

  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 1  seminar - laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 14  seminar - laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 189 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 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  4 ore 

Alte activităţi…………………………………… 10 ore 

3.4 Total ore studiu individual 188 ore 

3.5 Total ore pe semestru 
8
 261 ore 

3.6 Numărul de credite 7  

 

 

67. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  Cunoștințe muzicale și abilități specific pianistice dobândite în anul I, II și III de 

licență și în semestrul 1 din anul IV 

 

 

                                                 
8
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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68. 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  - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Studentul va avea asupra sa partiturile necesare.  

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar pregǎtirea tehnicǎ 

și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului individual 

 

 

 

69. 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 studiat, ţinând cont de particularităţile de construcţie ale acestuia  

 Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului studiat: 

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

particularităţile instrumentului respectiv 

 Demonstrarea formării unor deprinderi tehnice necesare exprimării artistice prin intermediul 

instrumentului 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  

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

stăpânirea tehnicii instrumentale, 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. 

 

 

70. 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 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza şi interpretarea unei selecţii reprezentative din 

repertoriul solistic destinat instrumentului studiat, utilizând 

capacităţile tehnico-interpretative instrumentale necesare şi 

integrând cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 

dobândite 
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71. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical al compozitorilor din epoca 

preclasică, clasică, romantică, modernă și 

contemporană. Aprofundarea noțiunilor 

de stilistică interpretativă. 

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,clasic, romantic, modern, 

contemporan (sonoritatea specifică, 

frazarea și articulația specifică) - elemente 

specifice în ceea ce priveşte redarea 

expresivă şi interpretarea lucrărilor 

aparținând compozitorilor diferitelor 

epoci 

Idem Idem 

Elemente caracteristice privind limbajul 

muzical folosit de J.S.Bach, J. Haydn, 

W.A.Mozart, L.van Beethoven,J.Brahms, 

R.Shumann, Fr.Schubert, Fr. Chopin, Fr. 

Liszt, I. Albeniz, Cl. Debussy, M. Ravel, 

E. Satie, P. I. Ceaikovski, S. Rahmaninov, 

A. Scriabin, S. Prokofiev, D. Sostakovici, 

B. Bartók, O. Messiaen, G. Enescu, S. 

Toduță, R. Georgescu, D. Dediu, etc. 

Idem Idem 

Caracteristicile virtuozității instrumentale 

în diferite curente muzicale. Studii de Fr. 

Chopin, Fr. Liszt, Cl. Debussy, A. 

Scriabin, S. Rahmaninov, S. Prokofiev. 

Rafinarea interpretării și respectarea 

specificului muzical și pianistic al creației 

fiecărui compozitor. 

Idem Idem 

Modalități de execuție specific muzicii 

contemporane. Semne grafice și efecte 

sonore obținute la pian 

Consultarea tratatelor de 

teorie și a anexelor pentru 

explicarea realizării 

efectelor sonore prevăzute 

de semne grafice specifice 

muzicii moderne 

Exemplificări / Discuții 

Idem 

Bibliografie  

Dănceanu, Liviu. Introducere în epistemologia muzicii (Organizările fenomenului muzical), Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 2003 

Iana-Mihăilescu, Manuela. Sugestii de abordare a creaţiei pentru pian solo de Cl. Debussy, M. Ravel şi I. 

Albeniz, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2005  

Messiaen, Olivier. Technique de mon language musical (Tehnica limbajului meu muzical), Ed. Leduc, Paris, 
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1956  

Rîpă, Constantin. Teoria superioară a muzicii, vol.I Sisteme tonale, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2001  

Rîpă, Constantin. Teoria superioară a muzicii, vol. II, Ritmul, Ed. Media Musica, Cluj-Napoca, 2002 

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

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

-  

   

8.3 Laborator    

Sistematizarea principalelor deprinderi 

tehnice – instrumentale. Forme de studiu 

pentru perfecționarea coordonării 

mișcărilor pianistice 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

recomandǎ exerciții 

tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Elemente ale stilului instrumental modern: 

sonorități, melodicitate, ritmuri specifice 

Discuții 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Studii și exerciții tehnice necesare 

perfecționării redării ritmului.  

Ritmuri în creația compozitorilor moderni 

și contemporani. Realizare / coordonare 

pianistică 

La lucrǎrile practice – 

individuale, cadrul didactic 

oferǎ explicații și 

exemplificǎri 

Idem 

Exerciții pentru perfecționarea sonorității 

instrumentale. 

Exerciții de pedalizare 

Discuții 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Bibliografie  

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

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

Neuhaus, Heinrich. Despre arta pianistică, Ed. Muzicală a U.C. din România, Bucureşti, 1960 

Pitiş, Ana şi Minei, Ioana. Teoria comportamentului pianistic, Ed. fântul Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 1997 

 

 

 

72.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 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% 

9.2 Seminar 
-   

-   

9.3 Corectitudine tehnicǎ Audiții 10% 
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Laborator/lucrari interne 

Ȋnsușirea corectǎ și 

expresivǎ a unei pǎrți din 

repertoriul stabilit pentru 

un semestru 

Verificare 

de parcurs 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 

 

Ȋnsușirea și prezentarea integralǎ a repertoriului stabilit pentru un semestru, dovedind corectitudine 

tehnicǎ. Programul stabilit: o lucrare concertantă pentru pian și orchestră, un studiu de virtuozitate de 

compozitori moderni sau contemporani, o piesă importantă din creația compozitorilor romantici. 

 

 

Repertoriu – bibliografie selectivă: 

W. A. Mozart – Concerte pentru pian și orchestră 

L. van Beethoven – Concerte pentru pian și orchestră 

P. I. Ceaikovski – Concertul în si bemol minor pentru pian și orchestră 

D. Șostakovici – Concertele pentru pian și orchestră 

S. Prokofiev – Concerte pentru pian și orchestră 

M. Ravel – Concertul în sol major pentru pian și orchestră 

G. Ligeti – Studii pentru pian 

Cl. Debussy – 12 Studii pentru pian 

Fr. Chopin – Barcarola, Fantezia în fa minor, Sonatele pentru pian, Balade 

Fr. Liszt – Sonata în si minor, Tarantella, Rapsodia spaniolă, Rapsodii ungare 

R. Schumann – Studiile simfonice, Piese-fantezii, Carnavalul op. 9 

J. Brahms – Sonate pentru pian, Variațiuni pe o temă de Paganini, Variațiuni pe o temă de 

Haendel 

C. Franck – Preludiu, Coral și Fugă 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Conf. univ. dr. Manuela Mihăilescu 

 

Data avizării în departament Director departament (Semnătura): 

 
 


