
Anexa nr. 2 

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 Muzicǎ 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Stilistica Interpretǎrii muzicale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Instrument - Pian 

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

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

2.5 Anul de studiu I,II 2.6 Semestrul I,II,III,IV 2.7 Tipul de evaluare Exa-

men 

2.8 Regimul disciplinei 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 1 orǎ 

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 149 ore 

Tutoriat  2 ore 

Examinări  1 orǎ 

Alte activităţi…………………………………… 7 ore 

3.4 Total ore studiu individual /sem. 160 

3.5 Total ore pe semestru 
1
  189 

3.6 Numărul de credite /sem. 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  Competența de a interpreta un program reprezentativ din repertoriul pianistic, 

demonstrȃnd un nivel ridicat al disponibilitǎților tehnice și expresive 

 

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. 

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

 Studentul va dovedi ȋn mod necesar și pregǎtirea 

tehnicǎ și expresivǎ dobȃnditǎ ȋn urma studiului 

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



individual. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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În cadrul competenţelor profesionale deosebim dimensiunea cognitivă şi cea funcţional - acţională;  

 cunoaşterea şi stăpânirea la un nivel performant a tehnicii superioare a pianului; 

 cunoaşterea aprofundată şi stăpânirea repertoriului instrumental pianistic;  

 cunoaşterea aprofundată a problemelor legate de expresia muzicală şi de interpretare; 

 cunoaşterea elementelor constitutive şi a mijloacelor de realizare a diferitelor stiluri muzicale, 

precum şi caracteristicile particulare ale acestora privind repertoriul pianistic; 

 capacitatea de citire şi interpretare performantǎ – a unor lucrări din repertoriul pianistic de 

mare complexitate; 
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Ȋn cadrul competenţelor transversale deosebim competenţe de rol şi competenţe de dezvoltare 

personală şi profesională. 

 Competenţele de rol vizează executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de 

autonomie şi de independenţă profesională: capacitatea de a deveni independent ȋn alegerea 

unui repertoriu adecvat, ȋn ȋnsușirea unor lucrǎri noi, ȋn gǎsirea mijloacelor și procedeelor 

adecvate pentru rezolvarea dificultǎtilor tehnice, expresive etc.  

 Competenţele de dezvoltare personală şi profesională vizează autocontrolul procesului de 

învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor 

specifice disciplinei)  

 Formarea  unei gândiri muzicale complexe, bazată pe dezvoltarea auzului 

interior, pe capacitatea de analiză şi de sinteză, precum şi pe realizarea unor 

conexiuni interdisciplinare. 

 Aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru redarea diferitelor stiluri în 

interpretare, în strânsă relaţie cu dezvoltarea unei tehnici instrumentale superioare. 

7.2 Obiectivele specifice    2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 

procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)  

 Sistematizarea şi perfecţionarea elementelor de expresie şi interpretative. 

 Problema sonorităţii  în interpretarea  pianistică  contemporană    

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 

practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de 

aplicare)  

 Aspecte privind tehnica pianistică contemporană.                                                            

 Făurirea imaginilor muzicale prin activitatea intelectului şi a auzului 

 Cultivarea simţului formei muzicale în interpretare. 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 

ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / 

promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi 

creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 

instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de 

parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la 

propria dezvoltare profesională)  

 Gândirea muzicală interpretativă în relaţie cu o abordare personală a 

fenomenului muzical.                                                                    

 Însuşirea elementelor contemporane şi a noilor curente şi concepţii – 

manifestate azi în interpretarea muzicală.                    

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Sonatele/concertele /piesele La cursul practic - individual, ȋn Metodele de predare se diversificǎ ȋn 



clasice pentru  pian 

Elemente ale stilului 

instrumental 

 

funcție de nivelul studentului, 

profesorul oferǎ explicații, 

exemplificǎri și audiții comparate 

(folosindu-se de mijloacele 

moderne audio-video, de internet 

și de aparatura electronicǎ). 

funcție de nivelul de pregǎtire și 

cunoștințele asimilate de fiecare student. 

Elemente specifice în ceea ce 

priveşte redarea expresivă şi 

interpretarea lucrărilor 

aparținând compozitorilor 

clasici 

Idem Idem 

Sonatele / piesele romantice 

(inclusiv cicluri de studii, suite) 

pentru pian 

Stilul instrumental legat de 

elementele de expresivitate ȋn 

epoca romantismului muzical 

Idem Idem 

Sonatele/piesele (cicluri de 

piese, suite) moderne pentru 

pian 

Elemente caracteristice privind 

limbajul muzical al 

compozitorilor din epoca 

modernǎ 

Idem Idem 

Concertele romantice/moderne 

pentru pian și orchestrǎ 

Caracteristicile virtuozității 

instrumentale în diferite epoci 

muzicale 

Idem Idem 

 

Bibliografie orientativǎ: 

  

 Iana-Mihăilescu -  Elemente de limbaj muzical în creaţia pentru pian a lui C. Debussy, M. Ravel şi I. 

Albeniz, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005 

 Iana-Mihăilescu, Manuela –  Sugestii de abordare a creaţiei pentru pian a lui C. Debussy, M. Ravel şi I.      

               Albeniz, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005 

 Sonate pentru pian, piese pentru pian (inclusiv studii de concert, cicluri de piese, suite) și concerte pentru 

pian și orchestrǎ aparținȃnd compozitorilor: 

J. Haydn, W.A. Mozart, L.van Beethoven, Fr. Schubert, F. Mendelssohn Bartholdy, R. Schumann, J.  

Brahms, Fr. Chopin, Fr. Liszt, P.I. Ceaikovski, G. Enescu, B. Bártòk, S. Prokofiev, D. Sostakovici,  I. 

Strawinski, C. Debussy, M. Ravel, S. Rahmaninov etc. 

 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Studii și elemente de tehnicǎ 

superioarǎ pianisticǎ 

La lucrǎrile practice – individuale, 

cadrul didactic oferǎ explicații și 

recomandǎ exerciții tehnice. 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanțǎ manifestat 

de fiecare student 

Procedee specifice de redare a 

diferitelor stiluri ȋn tehnica 

pianisticǎ 

La lucrǎrile practice – individuale, 

cadrul didactic oferǎ explicații și 

exemplificǎri 

Idem 

Elemente caracteristice ale 

limbajului muzical folosit de 

diferiți compozitori 

Discuții 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

Elemente tehnice specifice 

pentru redarea stilului  

(sonoritatea specifică, frazarea și 

articulația specifică) 

Demonstrații 

Explicații 

Exerciții 

Idem 

 



Bibliografie orientativǎ: 

 

 Iana-Mihăilescu, Manuela - Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2011 

 Iana-Mihăilescu, Manuela - Studiul Tehnica pianistică privită ca ansamblu de procedee de redare a 

imaginii muzicale. Capitolul Studii pentru pian, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, seria 

Muzică, vol III 2007, pg. 299-319, ISSN 1453 – 7664 

 

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% 

9.3 

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, dovedind corectitudine tehnicǎ  

 

 

 

Data completării: 

28.09. 2017 

Titular curs (Semnătura): 

Prof. univ. dr. Manuela Mihăilescu 

Data avizării în departament 

 

 

Director departament (Semnătura): 

 


