
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală - instrumente 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Istoria muzicii 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.3 Titular activităţi de seminar Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO

DF 

  

 

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

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

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:  26 

ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat   2 

Examinări   4 

Alte activităţi…Audiţie muzicală…………………………………  5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

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



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu legătură la internet 

 Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale 

- aparatură electronică audio/video pentru audiții muzicale 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe 

dobândite în urma studiului individual 

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 C2. Identificarea şi descrierea caracteristicilor diferitelor culturi, perioade stilistice şi genuri 

muzicale, precum şi utilizarea corectă a elementelor de bază ale unor tehnici clasice de 

scriitură şi analiză muzicală. 

 C2.1. Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a elementelor de limbaj muzical 

ce constituie fundamentul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 C2.2. Utilizarea adecvată de date, teorii, principii fundamentale, referitoare la diferitele 

culturi/epoci/stiluri/genuri muzicale. 

 C2.3. Încadrarea un or lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 

caracteristicile lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice. 

 C2.4. Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei lucrări muzicale, pe baza 

identificării argumentate a elementelor caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale 

etc.). 

 C2.5. Analiza şi interpretarea grmatical-muzicală a lucrărilor muzicale sub aspectul formei, al 

tehnicilor clasice de scriitură şi al caracteristicilor stilistice. 

 C3.2. Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului 

studiat: gradul de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în 

corelaţie cu particularităţile instrumentului respectiv. 
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  Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul de istoria muzicii universale şi româneşti trebuie să 

înlesnească însuşirea şi înţelegerea conexiunilor între mijloacele 

de limbaj muzical. 

7.2 Obiectivele specifice  Formarea capacităţii necesare pentru înţelegerea şi cunoaşterea 

stilului muzical aparţinând unei opere, unui compozitor, unei 

epoci istorice. 

 Capacitatea de a soluţiona diverse aspecte legate de 

problematizarea noţiunilor istorice, stilistice şi estetice 

caracteristice unei epoci, unui compozitor sau unei lucrări 

muzicale, stabilind particularităţi şi generalităţi despre gândirea 



muzicală de-a lungul timpului. 

 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

MUZICA UNIVERSALĂ Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

Metode de predare – 

învăţare interactive. 

Metode care contribuie la 

dezvoltarea gândirii critice. 

Interacţiunea, 

problematizarea, 

argumentarea. Învăţarea 

independentă şi prin 

cooperare. 

Studiul acestei discipline cuprinde 

prelegeri teoretice, audiţii muzicale 

cu ajutorul aparaturii audio şi video, 

participări la concerte, parcurgerea 

unei bibliografii, redactarea de 

referate şi lucrări, analize muzicale. 

 

Periodizarea istoriei muzicii – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Fiecare curs este corelat cu seminarul 

aferent.  

Referinţe: 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

Constantinescu G.; Boga I., O 

călătorie prin istoria muzicii, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2007. (accesibilă la BCUT ) 

Cultura muzicală în Antichitate – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Referinţe: 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

Constantinescu G.; Boga I. (2007). O 

călătorie prin istoria muzicii, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2007. (accesibilă la BCUT ) 

Muzica în Evul Mediu. Cântecul bizantin 

– 1 h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Referinţe: 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

Constantinescu G.; Boga I. (2007). O 

călătorie prin istoria muzicii, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2007. (accesibilă la BCUT ) 

Cântecul gregorian – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

 

Gastouée, Amedée, Arta gregoriană, 

Editura Muzicală, Bucureşti, 1967. 

 

Muzica laică medievală – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

 



Popovici, Doru, Arta trubadurilor, 

Editura Muzicală, Bucureşti, 1974. 

 

Apariţia şi dezvoltarea polifoniei. Ars 

Antiqua -1 h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii 

universale, vol. I, De la Orfeu la 

Bach, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1995. 

 

Ars Nova -1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii 

universale, vol. I, De la Orfeu la 

Bach, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1995. 

 

Şcoala franco-flamandă – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii 

universale, vol. I, De la Orfeu la 

Bach, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1995. 

 

Renaşterea în secolul al XVI-lea. 

Generalităţi – 1 h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii 

universale, vol. I, De la Orfeu la 

Bach, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1995. 

 

Forme şi genuri vocale – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului)  

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii 

universale, vol. I, De la Orfeu la 

Bach, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1995.  



xxx Dicţionar de termeni muzicali, 

coordonator ştiinţific: prof. univ. 

Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

Forme şi genuri instrumentale – 1 h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului)  

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii 

universale, vol. I, De la Orfeu la 

Bach, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1995.  

xxx Dicţionar de termeni muzicali, 

coordonator ştiinţific: prof. univ. 

Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

Teoria muzicală – 1h Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii 

universale, vol. I, De la Orfeu la 

Bach, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1995.  

xxx Dicţionar de termeni muzicali, 

coordonator ştiinţific: prof. univ. 

Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

MUZICA ROMÂNEASCĂ   

Cultura muzicală românească. Cântarea 

bizantină în greceşte şi slavoneşte la 

români – 1 h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

 

Pascu, George; Boţocan, Melania, 

Carte de istorie a muzicii, vol. I, 

Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, 

coordonator ştiinţific: prof. univ. 

Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

 

Şcoala muzicală de la Putna: Evsatie 

Protopsaltul, Domeţian Vlahu – 1 h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Pascu, George; Boţocan, Melania, 

Carabenciov A.-R. (2016). Note de 

curs (pus la dispoziţie de către 

titularul cursului) 

 

Carte de istorie a muzicii, vol. I, 

Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003.  



xxx Dicţionar de termeni muzicali, 

coordonator ştiinţific: prof. univ. 

Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

 

Bibliografie 

Comes, Liviu, Melodica palestriniană, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971. 

Constantinescu, Grigore; Boga, Irina, O călătorie prin istoria muzicii, Editura didactică şi pedagogică, R. A., 

Bucureşti, 2007. 

Gastouée, Amedée, Arta gregoriană, Editura Muzicală, Bucureşti, 1967. 

Kendall, Alan, Cronica muzicii clasice, Editura Aquila, Oradea, 2007. 

Kindl, Walter, Vade mecum, musica! O istorie ilustrată a muzicii universale, vol. I, Editura Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2007. 

Merişescu, Gheorghe, Curs de istoria muzicii universale, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1965. 

Pascu, George; Boţocan, Melania, Carte de istorie a muzicii, vol. I, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

Popovici, Doru, Arta trubadurilor, Editura Muzicală, Bucureşti, 1974. 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. I, De la Orfeu la Bach, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1995. 

Vasile, Vasile, Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea românească, vol. 1 şi 2, Editura Interprint 

SRL, Bucureşti, 1997. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific: prof. univ. Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

Imnul delphic şi Epitaphul lui Seikilos 

Skolion – 1 h 

Problematizarea.  Audiţia muzicală. 

Documente ale muzicii româneşti – sec. 

XV – Imnul kalofonic al lui Evstatie 

Protopsaltul –Analiză – 1 h 

Conversaţia. Analiza. Audiţia muzicală. 

Intonarea şi analiza unor fragmente 

muzicale bizantine din Antologia engleză 

– vol. I – 1h 

Audiţia muzicală. Analiza. Audiţia muzicală. 

Cântări pregregoriene: Pater Noster 

ambrozian şi mozarabic – 1h 

Audiţia unor fragmente de misse 

gregoriene – 1h 

Cântece laice medievale – Adam de la 

Halle – Bergeronette – 1h 

Lucrare parţială – 1h 

Momente muzicale ale polifoniei 

incipiente – Antologia engleză – vol. II, 

organum paralel – Sit gloria Domini şi 

Alleluia – organum – 1h 

Ars Nova – sec- XIV – Missa Notre Dame 

de G. de Machaut – 1h 

Sinteza şi esenţializarea 

informaţiilor. 

Audiţia muzicală. 



Audiţia unor motete, misse, chansone şi 

frottole din sec. XV – 2h 

Madrigale şi motete din sec. al XVI-lea de 

Claudio Monteverdi, G. P. da Palestrina – 

2h 

Muzică instrumentală din Renaştere – 1h  

8.3 Laborator    

Bibliografie 

Comes, Liviu, Melodica palestriniană, Editura Muzicală, Bucureşti, 1971. 

Constantinescu, Grigore; Boga, Irina, O călătorie prin istoria muzicii, Editura didactică şi pedagogică, R. A., 

Bucureşti, 2007. 

Gastouée, Amedée, Arta gregoriană, Editura Muzicală, Bucureşti, 1967. 

Kendall, Alan, Cronica muzicii clasice, Editura Aquila, Oradea, 2007. 

Kindl, Walter, Vade mecum, musica! O istorie ilustrată a muzicii universale, vol. I, Editura Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2007. 

Merişescu, Gheorghe, Curs de istoria muzicii universale, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1965. 

Pascu, George; Boţocan, Melania, Carte de istorie a muzicii, vol. I, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

Popovici, Doru, Arta trubadurilor, Editura Muzicală, Bucureşti, 1974. 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. I, De la Orfeu la Bach, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1995. 

Vasile, Vasile, Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea românească, vol. 1 şi 2, Editura Interprint 

SRL, Bucureşti, 1997. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific: prof. univ. Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

 

 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Participare activă la 

activităţi didactice 

Test scris 15% 

 Oral  15% 

9.2 Seminar 

Participare activă, 

problematizare 

Teme de casă: 

referat 

20% 

 Examen scris 50% 

9.3 

Laborator/lucrari 

   

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Dovedind coerenţă gramaticală şi o formă literară, studentul trebuie să aibă o perspectivă evolutivă asupra 

etapelor culturii muzicale universale şi româneşti prin însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii despre epoci, 

stiluri, compozitori şi cunoaşterea problemelor de bază din domeniu. De asemenea va recunoaşte partituri 

importante din diferitele genuri muzicale studiate. 



 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Carabenciov Ani-Rafaela 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

10. Date despre program 

1.2 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică – Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală-instrumente 

 

11. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Istoria muzicii 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.3 Titular activităţi de seminar Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO

DF 

  

 

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

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

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:  26 

ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat   2 

Examinări   4 

Alte activităţi…Audiţie muzicală…………………………………  5 

3.4 Total ore studiu individual 20  

3.5 Total ore pe semestru 
2
 54  

3.6 Numărul de credite 2  

 

 

13. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

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



14. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu legătură la internet 

 Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale 

 - aparatură electronică audio/video pentru audiții 

muzicale 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe 

dobândite în urma studiului individual 

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

15. Competenţele specifice acumulate 

C
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m

p
et
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ţe

 p
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e 

 C2. Identificarea şi descrierea caracteristicilor diferitelor culturi, perioade stilistice şi genuri 

muzicale, precum şi utilizarea corectă a elementelor de bază ale unor tehnici clasice de 

scriitură şi analiză muzicală. 

 C2.1. Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a elementelor de limbaj muzical 

ce constituie fundamentul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 C2.2. Utilizarea adecvată de date, teorii, principii fundamentale, referitoare la diferitele 

culturi/epoci/stiluri/genuri muzicale. 

 C2.3. Încadrarea un or lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 

caracteristicile lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice. 

 C2.4. Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei lucrări muzicale, pe baza 

identificării argumentate a elementelor caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale 

etc.). 

 C2.5. Analiza şi interpretarea grmatical-muzicală a lucrărilor muzicale sub aspectul formei, al 

tehnicilor clasice de scriitură şi al caracteristicilor stilistice. 

C3.2. Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului 

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

cu particularităţile instrumentului respectiv. 
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  Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul de istoria muzicii universale şi româneşti trebuie să 

înlesnească însuşirea şi înţelegerea conexiunilor între mijloacele 

de limbaj muzical 

7.2 Obiectivele specifice  Formarea capacităţii necesare pentru înţelegerea şi cunoaşterea 

stilului muzical aparţinând unei opere, unui compozitor, unei 

epoci istorice. 

 Capacitatea de a soluţiona diverse aspecte legate de 

problematizarea noţiunilor istorice, stilistice şi estetice 

caracteristice unei epoci, unui compozitor sau unei lucrări 



muzicale, stabilind particularităţi şi generalităţi despre gândirea 

muzicală de-a lungul timpului. 

 

 

17. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

-Barocul - J. S. Bach, G. F. Haendel, 

Antonio Vivaldi - 3h 

-Naşterea şi dezvoltarea genurilor vocal-

instrumentale. Opera, Oratoriul, Cantata 

în Italia, Anglia, Franţa şi Germania - 3h 

-Dezvoltarea formelor şi genurilor 

instrumentale - 2h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

Metode de predare – 

învăţare interactive. 

Metode care contribuie la 

dezvoltarea gândirii critice. 

Interacţiunea, 

problematizarea, 

argumentarea. Învăţarea 

independentă şi prin 

cooperare. 

Studiul acestei discipline cuprinde 

prelegeri teoretice, audiţii muzicale 

cu ajutorul aparaturii audio şi video, 

participări la concerte, parcurgerea 

unei bibliografii, redactarea de 

referate şi lucrări, analize muzicale. 

Carabenciov R. (2016), Note de curs 

(pus la dispoziţie de către titularul 

cursului) 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a 

muzicii universale, vol. I şi II, 

Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti, 1995, 1996. 

 
Bughici, Dumitru, Dicţionar de 

forme şi genuri muzicale, Editura 

muzicală, Bucureşti, 1974. 

 

-Clasicismul muzical - J.  Haydn, W. A. 

Mozart, L. van Beethoven. Estetica, 

genurile,formele, stilul muzical - 4h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Iliuţ, Vasile, O carte a stilurilor 

muzicale, Editura Academiei de 

Muzică, Bucureşti, 1996. 

 Carabenciov R. (2016), Note de curs 

(pus la dispoziţie de către titularul 

cursului) 

-Începuturile cântării în limba română. 

Muzica populară şi de curte la români; 

Raporturile cu muzica orientală şi 

europeană. Dimitrie Cantemir, I. Caianu-

2h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov R. (2016), Note de curs 

(pus la dispoziţie de către titularul 

cursului) 

Brâncuşi, Petre, Muzica românească 

şi marile ei primeniri, vol. I, Editura 

Muzicală, Bucureşti, 1978. 

   

Bibliografie 

Grove’s Dictionary of Music and Musicians, Macmillan and Co. Ltd, London, 2000. 

The Oxford Companion to music, Oxford University Press, London, 1967. 

Berger, W. G., Muzica simfonică, ghid, vol. I - IV, Editura muzicală, Bucureşti, 1976. 

Brăiloiu, Constantin, Opere, vol. I, Editura muzicală, Bucureşti, 1967. 

Brâncuşi, Petre, Muzica românească şi marile ei primeniri, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1978. 
Bughici, Dumitru, Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura muzicală, Bucureşti, 1974. 

Firca, Clemansa Liliana, Direcţii în muzica românească, 1900- 1930, Editura Academiei, Bucureşti, 1974. 

Iliuţ, Vasile, O carte a stilurilor muzicale, Editura Academiei de Muzică, Bucureşti, 1996. 

Ocneanu, Gabriela, Istoria muzicii, vol. I, Editura TIMS, Bucureşti, 1993. 



Pascu, George şi Boţocan, Melania, Popasuri în istoria muzicii, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1995. 

Pascu, George, Boţocan Melania, Hronicul muzicii ieşene, Editura Noel, Iaşi, 1997.  

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. I şi II, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 

1995, 1996. 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

Fragmente din sonate, suite şi partite de J. 

S. Bach. Oratoriul Messias de G. F. 

Haendel - 3h 

-Favola in musica-Orfeo- de Claudio 

Monteverdi -1h 

-J. Haydn - Fragmente din sonate, 

cvartete, simfonii - 2h 

-Lucrare parţială -1h 

-W. A. Mozart - Don Giovanni -1h 

-L. Van Beethoven - Simfonia a IX-a, 

Sonata Patetica, Appassionata, fragmente 

din concerte pentru pian şi orchestră; 

Concertul în Remajor pentru vioară şi 

orchestră - 6h 

Problematizarea. 

Conversaţia. Analiza. 

Sinteza şi esenţializarea 

informaţiilor. 

Audiţia muzicală. 

   

8.3 Laborator    

   

Bibliografie 
Grove’s Dictionary of Music and Musicians, Macmillan and Co. Ltd, London, 2000. 

The Oxford Companion to music, Oxford University Press, London, 1967. 

Berger, W. G., Muzica simfonică, ghid, vol. I - IV, Editura muzicală, Bucureşti, 1976. 

Brăiloiu, Constantin, Opere, vol. I, Editura muzicală, Bucureşti, 1967. 

Brâncuşi, Petre, Muzica românească şi marile ei primeniri, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1978. 
Bughici, Dumitru, Dicţionar de forme şi genuri muzicale, Editura muzicală, Bucureşti, 1974. 

Firca, Clemansa Liliana, Direcţii în muzica românească, 1900- 1930, Editura Academiei, Bucureşti, 1974. 

Iliuţ, Vasile, O carte a stilurilor muzicale, Editura Academiei de Muzică, Bucureşti, 1996. 

Ocneanu, Gabriela, Istoria muzicii, vol. I, Editura TIMS, Bucureşti, 1993. 

Pascu, George şi Boţocan, Melania, Popasuri în istoria muzicii, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1995. 

Pascu, George, Boţocan Melania, Hronicul muzicii ieşene, Editura Noel, Iaşi, 1997.  

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. I şi II, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 

1995, 1996. 

 

 

18.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Participare activă la 

activităţi didactice 

Scris: test 

docimologic 

15% 

 oral 15% 

9.2 Seminar 

Participare activă, 

problematizare 

Teme de casă. 

Referat, eseu 

20% 

 Examen scris 50% 

9.3    



Laborator/lucrari    

9.4 Standard minim de performanţă 

Dovedind coerenţă gramaticală şi o formă literară, studentul trebuie să aibă o perspectivă evolutivă asupra 

etapelor culturii muzicale universale şi româneşti: însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii despre epoci, stiluri, 

compozitori, cunoaşterea problemelor de bază din domeniu. De asemenea va recunoaşte partituri importante din 

diferitele genuri muzicale studiate. 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Carabenciov Ani-Rafaela 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

19. Date despre program 

1.3 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală-instrumente 

 

20. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Istoria muzicii 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.3 Titular activităţi de seminar Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO

DF 

  

 

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

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

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:  26 

ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat   2 

Examinări   4 

Alte activităţi…Audiţie muzicală…………………………………  5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 
3
 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

 

 

22. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

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



23. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu legătură la internet 

 Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale 

 - aparatură electronică audio/video pentru audiții 

muzicale 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe 

dobândite în urma studiului individual 

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

24. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 C2. Identificarea şi descrierea caracteristicilor diferitelor culturi, perioade stilistice şi genuri 

muzicale, precum şi utilizarea corectă a elementelor de bază ale unor tehnici clasice de 

scriitură şi analiză muzicală. 

 C2.1. Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a elementelor de limbaj muzical 

ce constituie fundamentul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 C2.2. Utilizarea adecvată de date, teorii, principii fundamentale, referitoare la diferitele 

culturi/epoci/stiluri/genuri muzicale. 

 C2.3. Încadrarea un or lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 

caracteristicile lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice. 

 C2.4. Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei lucrări muzicale, pe baza 

identificării argumentate a elementelor caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale 

etc.). 

 C2.5. Analiza şi interpretarea grmatical-muzicală a lucrărilor muzicale sub aspectul formei, al 

tehnicilor clasice de scriitură şi al caracteristicilor stilistice. 

 C3.2. Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului 

studiat: gradul de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în 

corelaţie cu particularităţile instrumentului respectiv.  

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n
sv

er
sa

le
  Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul de istoria muzicii universale şi româneşti trebuie să 

înlesnească însuşirea şi înţelegerea conexiunilor între mijloacele 

de limbaj muzical 

7.2 Obiectivele specifice  Formarea capacităţii necesare pentru înţelegerea şi cunoaşterea 

stilului muzical aparţinând unei opere, unui compozitor, unei 

epoci istorice. 

 Capacitatea de a soluţiona diverse aspecte legate de 

problematizarea noţiunilor istorice, stilistice şi estetice 

caracteristice unei epoci, unui compozitor sau unei lucrări 



muzicale, stabilind particularităţi şi generalităţi despre gândirea 

muzicală de-a lungul timpului. 

 

 

26. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Romantismul în muzica europeană. 

Estetică, genuri, forme, stil în creaţia 

primelor decenii ale secolului al XIX-lea: 

Fr. Schubert, C. M. von Weber, R. 

Schumann, Fr. Chopin - 4h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

Metode de predare – 

învăţare interactive. 

Metode care contribuie la 

dezvoltarea gândirii critice. 

Interacţiunea, 

problematizarea, 

argumentarea. Învăţarea 

independentă şi prin 

cooperare. 

Studiul acestei discipline cuprinde 

prelegeri teoretice, audiţii muzicale 

cu ajutorul aparaturii audio şi video, 

participări la concerte, parcurgerea 

unei bibliografii, redactarea de 

referate şi lucrări, analize muzicale. 

Carabenciov R. (2016), Note de curs 

(pus la dispoziţie de către titularul 

cursului)  

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii 

universale, vol. III şi IV, Editura 

Fundaţiei Culturale Române, 

Bucureşti, 1998; 2000. 

Apogeul Romantismului. Opera; Muzica 

simfonică programatică: Hector Berlioz, 

Fr. Liszt, R. Wagner, G. Verdi - 6h 

 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov R. (2016), Note de curs 

(pus la dispoziţie de către titularul 

cursului)  

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii 

universale, vol. III şi IV, Editura 

Fundaţiei Culturale Române, 

Bucureşti, 1998; 2000. 

Procesul de românire a muzicii bizantine: 

Macarie Ieromonahul, Anton Pann, 

D.Suceveanu. Începuturile şi afirmarea 

profesionalismului muzical în secolul al 

XIX-lea. Învăţământul muzical. Viaţa de 

concert şi de spectacol. Şcoala naţională 

de compoziţie - 4h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Pascu, George; Boţocan, Melania, 

Carte de istorie a muzicii, vol. I şi II, 

Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

Carabenciov R. (2016), Note de curs 

(pus la dispoziţie de către titularul 

cursului)  

   

Bibliografie 

 

Brumaru, Ada, Romantismul muzical, Editura Muzicală, Bucureşti, 1966. 
 

Constantinescu, Grigore; Boga, Irina, O călătorie prin istoria muzicii, Editura didactică şi pedagogică, R. A., 

Bucureşti, 2007. 

Kendall, Alan, Cronica muzicii clasice, Editura Aquila, Oradea, 2007. 

Pascu, George şi Boţocan, Melania, Popasuri în istoria muzicii, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1995. 

 
Pascu, George; Boţocan, Melania, Carte de istorie a muzicii, vol. I şi II, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

François-Sappey, Brigitte, Istoria muzicii în Europa, Editura Grafoart, Bucureşti, 2007. 



Rosen, Charles, La generation romantique, Editura Gallimard, Paris, 1995. 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. III şi IV, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 

1998; 2000. 

Vancea, Zeno, Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea românească, vol. I - II, Editura Interprint, 

Bucureşti, 1997. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific: prof. univ. Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

 

Grove’s Dictionary of Music and Musicians, Macmillan and Co. Ltd, London, 2000. 

 

The Oxford Companion to music, Oxford University Press, London, 1967. 
 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

-Lieduri, Fantezii, Nocturrne, Valsuri. 

Concerte, Balade, Miniaturi pianistice din 

creaţia romanticilor timpurii - 5h 

-Lucrare parţială - 1h 

-Hector Berlioz - Simfonia fantastică, 

Harold în Italia; Fr. Liszt, Concertul în 

Mi bemol Major; Poemul simfonic, 

Preludiile; G. Verdi, Traviata, V. Bellini, 

Norma, R. Wagner, Tristan und Isolde, 

Lohengrin, Parsifal - 8h 

Problematizarea. 

Conversaţia. Analiza. 

Sinteza şi esenţializarea 

informaţiilor. 

Audiţia muzicală. 

8.3 Laborator    

   

Bibliografie  
 

Brumaru, Ada, Romantismul muzical, Editura Muzicală, Bucureşti, 1966. 
 

Constantinescu, Grigore; Boga, Irina, O călătorie prin istoria muzicii, Editura didactică şi pedagogică, R. A., 

Bucureşti, 2007. 

Kendall, Alan, Cronica muzicii clasice, Editura Aquila, Oradea, 2007. 

Pascu, George şi Boţocan, Melania, Popasuri în istoria muzicii, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1995. 

 
Pascu, George; Boţocan, Melania, Carte de istorie a muzicii, vol. I şi II, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

François-Sappey, Brigitte, Istoria muzicii în Europa, Editura Grafoart, Bucureşti, 2007. 

Rosen, Charles, La generation romantique, Editura Gallimard, Paris, 1995. 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. III şi IV, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 

1998; 2000. 

Vancea, Zeno, Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea românească, vol. I - II, Editura Interprint, 

Bucureşti, 1997. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific: prof. univ. Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 



enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

 

Grove’s Dictionary of Music and Musicians, Macmillan and Co. Ltd, London, 2000. 

 

The Oxford Companion to music, Oxford University Press, London, 1967. 
 

 

 

27.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Participare activă la 

activităţi didactice 

Test scris 15% 

 Oral  15% 

9.2 Seminar 

Participare activă, 

problematizare 

Teme de casă: 

referat 

20% 

 Examen scris 50% 

9.3 

Laborator/lucrari 

   

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Dovedind coerenţă gramaticală şi o formă literară, studentul trebuie să aibă o perspectivă evolutivă asupra 

etapelor culturii muzicale universale şi româneşti prin însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii despre epoci, 

stiluri, compozitori şi cunoaşterea problemelor de bază din domeniu. De asemenea va recunoaşte partituri 

importante din diferitele genuri muzicale studiate. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Carabenciov Ani-Rafaela 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

28. Date despre program 

1.4 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală-instrumente 

 

29. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Istoria muzicii 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.3 Titular activităţi de seminar Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO

DF 

  

 

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

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

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:  26 

ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat   2 

Examinări   4 

Alte activităţi…Audiţie muzicală…………………………………  5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 
4
 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

 

 

31. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

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



32. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu legătură la internet 

 Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale 

 - aparatură electronică audio/video pentru audiții 

muzicale 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe 

dobândite în urma studiului individual 

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

33. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 C2. Identificarea şi descrierea caracteristicilor diferitelor culturi, perioade stilistice şi genuri 

muzicale, precum şi utilizarea corectă a elementelor de bază ale unor tehnici clasice de 

scriitură şi analiză muzicală. 

 C2.1. Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a elementelor de limbaj muzical 

ce constituie fundamentul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 C2.2. Utilizarea adecvată de date, teorii, principii fundamentale, referitoare la diferitele 

culturi/epoci/stiluri/genuri muzicale. 

 C2.3. Încadrarea un or lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 

caracteristicile lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice. 

 C2.4. Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei lucrări muzicale, pe baza 

identificării argumentate a elementelor caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale 

etc.). 

 C2.5. Analiza şi interpretarea grmatical-muzicală a lucrărilor muzicale sub aspectul formei, al 

tehnicilor clasice de scriitură şi al caracteristicilor stilistice. 

 C3.2. Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului 

studiat: gradul de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în 

corelaţie cu particularităţile instrumentului respectiv.  

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n
sv

er
sa

le
  Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul de istoria muzicii universale şi româneşti trebuie să 

înlesnească însuşirea şi înţelegerea conexiunilor între mijloacele 

de limbaj muzical 

7.2 Obiectivele specifice  Formarea capacităţii necesare pentru înţelegerea şi cunoaşterea 

stilului muzical aparţinând unei opere, unui compozitor, unei 

epoci istorice. 

 Capacitatea de a soluţiona diverse aspecte legate de 

problematizarea noţiunilor istorice, stilistice şi estetice 

caracteristice unei epoci, unui compozitor sau unei lucrări 



muzicale, stabilind particularităţi şi generalităţi despre gândirea 

muzicală de-a lungul timpului. 

 

 

35. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Şcolile Naţionale, Postromantismul, 

Neoclasicismul, Verismul, 

Impresionismul. J. Brahms, A. Bruckner, 

G. Mahler, M. Reger, R. Strauss - 6h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

Metode de predare – 

învăţare interactive. 

Metode care contribuie la 

dezvoltarea gândirii critice. 

Interacţiunea, 

problematizarea, 

argumentarea.  

Studiul acestei discipline cuprinde 

prelegeri teoretice, audiţii muzicale 

cu ajutorul aparaturii audio şi video, 

participări la concerte, parcurgerea 

unei bibliografii, redactarea de 

referate şi lucrări, analize muzicale. 

 Pascu, George; Boţocan, Melania, 

Carte de istorie a muzicii, vol. I şi II, 

Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

 

Ch. Gounod, G. Bizet, J. Massenet, C. 

Franck, C. Saint- Saens,  G. Faure, Cl. 

Debussy, M. Ravel, G. Puccini, P. 

Mascagni, O. Respighi - 4h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Pascu, George; Boţocan, Melania, 

Carte de istorie a muzicii, vol. I şi II, 

Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

 Iliuţ, Vasile, De la Wagner la 

contemporani, vol. III, Editura 

Muzicală, Bucureşti, 1997. 

Grupul celor 5, P. Ilici Ceaikovski, B. 

Smetana, A. Dvorak, Ed. Grieg, I. Albeniz 

- 2h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Pascu, George; Boţocan, Melania, 

Carte de istorie a muzicii, vol. II, 

Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

Dezvoltarea vieţii muzicale în a doua 

jumătate a sec. al XIX-lea. G. Musicescu, 

C. Dimitrescu, C. Porumbescu, Ed. 

Caudella, C. Miculi, G. Stephănescu, I. 

Mureşianu, C. Dimitrescu, N. Filimon. 

Reprezentanţi ai muzicii bizantine la 

sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. 

al XX-lea.Integrarea melosului bizantin în 

creaţia muzicală cultă - 2h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Cosma, Octavian Lazăr, Hronicul 

muzicii româneşti, Editura Muzicală, 

Bucureşti, vol. III, 1975; vol. VII, 

1986; vol. VIII, 1988. 

Pascu, George; Boţocan, Melania, 

Carte de istorie a muzicii, vol. I şi II, 

Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, 

coordonator ştiinţific: prof. univ. 

Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

Bibliografie 

 

Constantinescu, Grigore; Boga, Irina, O călătorie prin istoria muzicii, Editura didactică şi pedagogică, R. A., 

Bucureşti, 2007. 

Cosma, Octavian Lazăr, Hronicul muzicii româneşti, Editura Muzicală, Bucureşti, vol. III, 1975; vol. VII, 1986; 

vol. VIII, 1988. 

Firca, Clemansa Liliana, Modernitate şi avangardă în muzica ante- şi interbelică a sec. XX (1900-1944), Editura 

Fundaţieii Culturale Române, Bucureşti, 2002. 



Golea, Antoine, Muzica din noaptea timpurilor până în zorile noi, vol. II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1987. 

Herman, Vasile, Formă şi stil în noua creaţie muzicală românească, Editura Muzicală, Bucureşti, 1977. 

Iliuţ, Vasile, De la Wagner la contemporani, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1992.   

Kendall, Alan, Cronica muzicii clasice, Editura Aquila, Oradea, 2007. 

Pascu, George; Boţocan, Melania, Carte de istorie a muzicii, vol. I şi II, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. III şi IV, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 

1995. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific: prof. univ. Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

Modest Mussogski - Boris Godunov; Ed. 

Grieg, Concert pentru pian şi orchestră în 

la minor; Ceaikovski, Concertele pentru 

pian şi orchestră; B. Smetana, Poemul  

simfonic Vltava - 5h 

Cl. Debussy, Trei schiţe simfonice, 

Marea; Preludii pt. pian, M. Ravel, Mama 

mea gâsca - 3h 

Lucrare parţială - 1h 

Ch. Gounod -fragmente din Faust, J. 

Brahms - Simfonia a IV-a, G. Mahler -

Cântecele copiilor morţi; R. Strauss-

fragmente din poeme simfonice; G. 

Puccini -Tosca; Boema - 5h 

Problematizarea. 

Conversaţia. Analiza. 

Sinteza şi esenţializarea 

informaţiilor. 

Audiţia muzicală. 

8.3 Laborator    

Bibliografie  

Constantinescu, Grigore; Boga, Irina, O călătorie prin istoria muzicii, Editura didactică şi pedagogică, R. A., 

Bucureşti, 2007. 

Cosma, Octavian Lazăr, Hronicul muzicii româneşti, Editura Muzicală, Bucureşti, vol. III, 1975; vol. VII, 1986; 

vol. VIII, 1988. 

Firca, Clemansa Liliana, Modernitate şi avangardă în muzica ante- şi interbelică a sec. XX (1900-1944), Editura 

Fundaţieii Culturale Române, Bucureşti, 2002. 

Golea, Antoine, Muzica din noaptea timpurilor până în zorile noi, vol. II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1987. 

Herman, Vasile, Formă şi stil în noua creaţie muzicală românească, Editura Muzicală, Bucureşti, 1977. 

Iliuţ, Vasile, De la Wagner la contemporani, vol. I, Editura Muzicală, Bucureşti, 1992.   

Kendall, Alan, Cronica muzicii clasice, Editura Aquila, Oradea, 2007. 



Pascu, George; Boţocan, Melania, Carte de istorie a muzicii, vol. I şi II, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, vol. III şi IV, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 

1995. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific: prof. univ. Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

 

 

36.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Participare activă la 

activităţi didactice 

Test scris 15% 

 Oral  15% 

9.2 Seminar 

Participare activă, 

problematizare 

Teme de casă: 

referat 

20% 

 Examen scris 50% 

9.3 

Laborator/lucrari 

   

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Dovedind coerenţă gramaticală şi o formă literară, studentul trebuie să aibă o perspectivă evolutivă asupra 

etapelor culturii muzicale universale şi româneşti prin însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii despre epoci, 

stiluri, compozitori şi cunoaşterea problemelor de bază din domeniu. De asemenea va recunoaşte partituri 

importante din diferitele genuri muzicale studiate. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Carabenciov Ani-Rafaela 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 



37. Date despre program 

1.5 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală-instrumente 

 

38. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Istoria muzicii 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.3 Titular activităţi de seminar Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO

DF 

  

 

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

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

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:  26 

ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat   2 

Examinări   4 

Alte activităţi…Audiţie muzicală…………………………………  5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 
5
 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

 

 

40. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

41. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu legătură la internet 

 Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale 

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



 - aparatură electronică audio/video pentru audiții 

muzicale 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe 

dobândite în urma studiului individual 

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

42. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 C2. Identificarea şi descrierea caracteristicilor diferitelor culturi, perioade stilistice şi genuri 

muzicale, precum şi utilizarea corectă a elementelor de bază ale unor tehnici clasice de 

scriitură şi analiză muzicală. 

 C2.1. Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a elementelor de limbaj muzical 

ce constituie fundamentul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 C2.2. Utilizarea adecvată de date, teorii, principii fundamentale, referitoare la diferitele 

culturi/epoci/stiluri/genuri muzicale. 

 C2.3. Încadrarea un or lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 

caracteristicile lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice. 

 C2.4. Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei lucrări muzicale, pe baza 

identificării argumentate a elementelor caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale 

etc.). 

 C2.5. Analiza şi interpretarea grmatical-muzicală a lucrărilor muzicale sub aspectul formei, al 

tehnicilor clasice de scriitură şi al caracteristicilor stilistice. 

 C3.2. Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului 

studiat: gradul de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în 

corelaţie cu particularităţile instrumentului respectiv.  

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
  Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul de istoria muzicii universale şi româneşti trebuie să 

înlesnească însuşirea şi înţelegerea conexiunilor între mijloacele 

de limbaj muzical 

7.2 Obiectivele specifice  Formarea capacităţii necesare pentru înţelegerea şi cunoaşterea 

stilului muzical aparţinând unei opere, unui compozitor, unei 

epoci istorice. 

 Capacitatea de a soluţiona diverse aspecte legate de 

problematizarea noţiunilor istorice, stilistice şi estetice 

caracteristice unei epoci, unui compozitor sau unei lucrări 

muzicale, stabilind particularităţi şi generalităţi despre gândirea 

muzicală de-a lungul timpului. 

 



 

44. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Curente şi tendinţe în cultura muzicală 

europeană din sec. al XX  -lea.  

Expresionism, Neoclasicism, 

Postromantism, Culturile muzicale în sec. 

al XX-lea. A. Schoenberg, A. Berg, A. 

Webern, P. Hindemith, Gr. celor 6 - 5h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

Metode de predare – 

învăţare interactive. 

Metode care contribuie la 

dezvoltarea gândirii critice. 

Interacţiunea, 

problematizarea, 

argumentarea.  

Studiul acestei discipline cuprinde 

prelegeri teoretice, audiţii muzicale 

cu ajutorul aparaturii audio şi video, 

participări la concerte, parcurgerea 

unei bibliografii, redactarea de 

referate şi lucrări, analize muzicale. 

Carabenciov, Ani-Rafaela şi Kindl, 

Walter, Muzica secolului XX. Curs 

recapitulativ, Editura Tiparniţa, 

Arad, 2010.  

Iliuţ, Vasile, De la Wagner la 

contemporani, vol. III, 1997; vol. IV, 

1998; vol. V, 2001, Editura 

Universităţii de Muzică, Bucureşti. 

G. Malipiero, B. Britten, Ch. Ives, A. 

Copland, B. Bartok, Z. Kodaly, I. 

Stravinski, S. Prokofiev, D. Sostakovici-

7h 

 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Pascu, George; Boţocan, Melania, 

Carte de istorie a muzicii, vol. II, 

Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003.  

Iliuţ, Vasile, De la Wagner la 

contemporani, vol. III, 1997; vol. IV, 

1998; vol. V, 2001, Editura 

Universităţii de Muzică, Bucureşti. 

Experimente în muzica de după al II-lea 

război mondial: Aleatorismul, Muzica 

concretă – 3h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Iliuţ, Vasile, De la Wagner la 

contemporani, vol. V, 2001, Editura 

Universităţii de Muzică, Bucureşti. 

Bibliografie 

 

Carabenciov, Ani-Rafaela şi Kindl, Walter, Muzica secolului XX. Curs recapitulativ, Editura Tiparniţa, Arad, 

2010. 

 

Constantinescu, Grigore; Boga, Irina, O călătorie prin istoria muzicii, Editura didactică şi pedagogică, R. A., 

Bucureşti, 2007. 

Iliuţ, Vasile, De la Wagner la contemporani, vol. III, 1997; vol. IV, 1998; vol. V, 2001, Editura Universităţii de 

Muzică, Bucureşti. 

Kendall, Alan, Cronica muzicii clasice, Editura Aquila, Oradea, 2007. 

Pascu, George; Boţocan, Melania, Carte de istorie a muzicii, vol. II, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

Vlad, Roman, Istoria dodecafoniei, Ediţie îngrijită şi adăugită, studiu, note şi comentarii de Viorel Munteanu, 

Edituira Naţional, Bucureşti, 1998. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific: prof. univ. Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

Paul Hindemith, Simfonia Mathis der Problematizarea. 

Conversaţia. Analiza. 

Audiţia muzicală. 



Maler; Benjamin Britten, Simfonia 

simplă; S Prokofiev, Romeo şi Julieta; B. 

Bartok, Muzică pentru coarde, percuţie şi 

celestă; D. Şostakovici, Concert pt. vioară 

şi orchestră; I. Stravinski, baletul 

Petruşka; Simfonia clasică; Fr. Poulenc, 

Concertul pt. pian şi orchestră - 10h 

P. Boulez, Le marteau sans maître; lucrări 

de P. Henry, K. Stockhausen etc. - 3h 

Lucrare parţială - 1h 

Sinteza şi esenţializarea 

informaţiilor. 

8.3 Laborator    

Bibliografie  
 

Carabenciov, Ani-Rafaela şi Kindl, Walter, Muzica secolului XX. Curs recapitulativ, Editura Tiparniţa, Arad, 

2010. 

 

Constantinescu, Grigore; Boga, Irina, O călătorie prin istoria muzicii, Editura didactică şi pedagogică, R. A., 

Bucureşti, 2007. 

Iliuţ, Vasile, De la Wagner la contemporani, vol. III, 1997; vol. IV, 1998; vol. V, 2001, Editura Universităţii de 

Muzică, Bucureşti. 

Kendall, Alan, Cronica muzicii clasice, Editura Aquila, Oradea, 2007. 

Pascu, George; Boţocan, Melania, Carte de istorie a muzicii, vol. II, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

Vlad, Roman, Istoria dodecafoniei, Ediţie îngrijită şi adăugită, studiu, note şi comentarii de Viorel Munteanu, 

Edituira Naţional, Bucureşti, 1998. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific: prof. univ. Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984.  

 

 

 

45.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Participare activă la 

activităţi didactice 

Test scris 15% 

 Oral  15% 

9.2 Seminar 

Participare activă, 

problematizare 

Teme de casă: 

referat 

20% 

 Examen scris 50% 

9.3 

Laborator/lucrari 

   

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Dovedind coerenţă gramaticală şi o formă literară, studentul trebuie să aibă o perspectivă evolutivă asupra 

etapelor culturii muzicale universale şi româneşti prin însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii despre epoci, 

stiluri, compozitori şi cunoaşterea problemelor de bază din domeniu. De asemenea va recunoaşte partituri 



importante din diferitele genuri muzicale studiate. 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Carabenciov Ani-Rafaela 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 



 

46. Date despre program 

1.6 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Muzică şi Teatru 

1.3 Departamentul Muzică-Actorie 

1.4 Domeniul de studii Muzică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Interpretare muzicală-instrumente 

 

47. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Istoria muzicii 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.3 Titular activităţi de seminar Conf. univ. dr. Carabenciov Ani-Rafaela 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari  

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul disciplinei DO

DF 

  

 

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

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

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

3.3.Distribuţia fondului de timp:  26 

ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  5 

Tutoriat   2 

Examinări   4 

Alte activităţi…Audiţie muzicală…………………………………  5 

3.4 Total ore studiu individual 20 Ore 

3.5 Total ore pe semestru 
6
 54 Ore 

3.6 Numărul de credite 2 Cr. 

 

 

49. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

 

 

50. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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



5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs cu legătură la internet 

 Instrumente de scris, tablă liniată cu portative muzicale 

 - aparatură electronică audio/video pentru audiții 

muzicale 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Studentul va dovedi în mod necesar cunoștințe 

dobândite în urma studiului individual 

5.3 de desfăşurare a laboratorului   

 

 

 

51. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

  C2. Identificarea şi descrierea caracteristicilor diferitelor culturi, perioade stilistice şi genuri 

muzicale, precum şi utilizarea corectă a elementelor de bază ale unor tehnici clasice de 

scriitură şi analiză muzicală. 

 C2.1. Definirea în plan conceptual a regulilor gramaticale şi a elementelor de limbaj muzical 

ce constituie fundamentul tehnicilor clasice de scriitură şi analiză muzicală 

 C2.2. Utilizarea adecvată de date, teorii, principii fundamentale, referitoare la diferitele 

culturi/epoci/stiluri/genuri muzicale. 

 C2.3. Încadrarea un or lucrări studiate în anumite scheme funcţionale, ce decurg din 

caracteristicile lor stilistice/structurale în vederea obţinerii unui rezultat cu valenţe estetice. 

 C2.4. Recunoaşterea contextului istoric, cultural şi stilistic al unei lucrări muzicale, pe baza 

identificării argumentate a elementelor caracteristice (tipare formale, structuri gramaticale 

etc.). 

 C2.5. Analiza şi interpretarea grmatical-muzicală a lucrărilor muzicale sub aspectul formei, al 

tehnicilor clasice de scriitură şi al caracteristicilor stilistice. 

 C3.2. Definirea principalelor particularităţi ale repertoriului solistic destinat instrumentului 

studiat: gradul de dificultate tehnică, specificităţile stilistice şi cerinţele interpretative, în 

corelaţie cu particularităţile instrumentului respectiv. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 t

ra
n
sv

er
sa

le
  Nu este cazul. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul de istoria muzicii universale şi româneşti trebuie să 

înlesnească însuşirea şi înţelegerea conexiunilor între mijloacele 

de limbaj muzical 

7.2 Obiectivele specifice  Formarea capacităţii necesare pentru înţelegerea şi cunoaşterea 

stilului muzical aparţinând unei opere, unui compozitor, unei 

epoci istorice. 

 Capacitatea de a soluţiona diverse aspecte legate de 

problematizarea noţiunilor istorice, stilistice şi estetice 

caracteristice unei epoci, unui compozitor sau unei lucrări 

muzicale, stabilind particularităţi şi generalităţi despre gândirea 



muzicală de-a lungul timpului. 

 

 

53. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cultura muzicală românească în prima 

jumătate a sec. XX: viaţa muzicală. 

Activitatea şi creaţia lui George Enescu. 

Dezvoltarea şcolii româneşti de 

compoziţie. Afirmarea muzicologiei - 5h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

Metode de predare – 

învăţare interactive. 

Metode care contribuie la 

dezvoltarea gândirii critice. 

Interacţiunea, 

problematizarea, 

argumentarea.  

Studiul acestei discipline cuprinde 

prelegeri teoretice, audiţii muzicale 

cu ajutorul aparaturii audio şi video, 

participări la concerte, parcurgerea 

unei bibliografii, redactarea de 

referate şi lucrări, analize muzicale. 

Carabenciov, Ani-Rafaela, Concertul 

instrumental românesc din prima 

jumătate a secolului XX în context 

universal, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca, 2013. 

 

-Cultura muzicală românească după cel 

de-al doilea război mondial - 2h 

 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Carabenciov, Ani-Rafaela şi Kindl, 

Walter, Muzica secolului XX. Curs 

recapitulativ, Editura Tiparniţa, 

Arad, 2010.  

Sandu-Dediu, Valentina, Muzica 

românească între 1944-2000, Editura 

Muzicală, Bucureşti, 2002. 

Orientări, curente şi direcţii în muzica 

românească din a doua jumătate a 

secolului XX - 7 h 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea. 

 

Anghel, Irinel, Orientări, direcţii, 

curente ale muzicii româneşti din a 

doua jumătate a secolului XX, 

Editura Muzicală, Bucureşti, 1997. 

 

Bibliografie 

 

Anghel, Irinel, Orientări, direcţii, curente ale muzicii româneşti din a doua jumătate a secolului XX, Editura 

Muzicală, Bucureşti, 1997. 

 

Carabenciov, Ani-Rafaela şi Kindl, Walter, Muzica secolului XX. Curs recapitulativ, Editura Tiparniţa, Arad, 

2010. 

 

Carabenciov, Ani-Rafaela, Concertul pentru orchestră de coarde în creaţia muzicală românească din a doua 

jumătate a secolului XX, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013. 

 

Carabenciov, Ani-Rafaela, Concertul instrumental românesc din prima jumătate a secolului XX în context 

universal, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013. 

 

Carabenciov, Ani-Rafaela, Muzica concertantă pentru orchestră în cultura muzicală românească din a doua 

jumătate a secolului XX, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013. 

 

Constantinescu, Grigore; Boga, Irina, O călătorie prin istoria muzicii, Editura didactică şi pedagogică, R. A., 

Bucureşti, 2007. 

Kendall, Alan, Cronica muzicii clasice, Editura Aquila, Oradea, 2007. 



Pascu, George; Boţocan, Melania, Carte de istorie a muzicii, vol. II, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

Sandu-Dediu, Valentina, Muzica românească între 1944-2000, Editura Muzicală, Bucureşti, 2002. 

Sandu-Dediu, Valentina, Muzica nouă între modern şi postmodern, Editura Muzicală, Bucureşti, 2004. 

Stoianov, Carmen Antoaneta, Repere în neoclasicismul muzical românesc, vol. I, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti, 2000. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific: prof. univ. Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

Audiţii, comentarii, analiza unor lucrări 

din creaţia lui George Enescu, Alfonso 

Castaldi, Alfred Alessandrescu, M. Jora, 

S. Drăgoi, S. Toduţă, T. Jarda, A. Stoia,  

P. Bentoiu, A. Vieru, W. Berger etc. - 7h 

Lucrare parţială - 1h 

Problematizarea. 

Conversaţia. Analiza. 

Sinteza şi esenţializarea 

informaţiilor. 

Audiţia muzicală. 

Audiţii, comentarii, analiza unor lucrări 

româneşti din creaţia compozitorilor 

români din a doua jumătate a secolului 

XX, aparţinând diferitelor curente, 

orientări sau direcţii – 6 h  

Sinteza şi esenţializarea 

informaţiilor. 

Audiţia muzicală. 

8.3 Laborator    

Bibliografie 

  

Anghel, Irinel, Orientări, direcţii, curente ale muzicii româneşti din a doua jumătate a secolului XX, Editura 

Muzicală, Bucureşti, 1997. 

 

Carabenciov, Ani-Rafaela şi Kindl, Walter, Muzica secolului XX. Curs recapitulativ, Editura Tiparniţa, Arad, 

2010. 

 

Carabenciov, Ani-Rafaela, Concertul pentru orchestră de coarde în creaţia muzicală românească din a doua 

jumătate a secolului XX, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013. 

 

Carabenciov, Ani-Rafaela, Concertul instrumental românesc din prima jumătate a secolului XX în context 

universal, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013. 

 

Carabenciov, Ani-Rafaela, Muzica concertantă pentru orchestră în cultura muzicală românească din a doua 

jumătate a secolului XX, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013. 

 

Constantinescu, Grigore; Boga, Irina, O călătorie prin istoria muzicii, Editura didactică şi pedagogică, R. A., 

Bucureşti, 2007. 

Kendall, Alan, Cronica muzicii clasice, Editura Aquila, Oradea, 2007. 

Pascu, George; Boţocan, Melania, Carte de istorie a muzicii, vol. II, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2003. 

Sandu-Dediu, Valentina, Muzica românească între 1944-2000, Editura Muzicală, Bucureşti, 2002. 

Sandu-Dediu, Valentina, Muzica nouă între modern şi postmodern, Editura Muzicală, Bucureşti, 2004. 

Stoianov, Carmen Antoaneta, Repere în neoclasicismul muzical românesc, vol. I, Editura Fundaţiei România de 



Mâine, Bucureşti, 2000. 

xxx Dicţionar de termeni muzicali, coordonator ştiinţific: prof. univ. Zeno Vancea, Editura ştiinţifică şi 

enciclopedică, Bucureşti, 1984. 

 

 

54.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de 

evaluare 

 Pondere din nota finală 

9.1 Curs 

Participare activă la 

activităţi didactice 

Test scris 15% 

 Oral  15% 

9.2 Seminar 

Participare activă, 

problematizare 

Teme de casă: 

referat 

20% 

 Examen scris 50% 

9.3 

Laborator/lucrari 

   

   

9.4 Standard minim de performanţă 

Dovedind coerenţă gramaticală şi o formă literară, studentul trebuie să aibă o perspectivă evolutivă asupra 

etapelor culturii muzicale universale şi româneşti: însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii despre epoci, stiluri, 

compozitori, cunoaşterea problemelor de bază din domeniu. De asemenea va recunoaşte partituri importante din 

diferitele genuri muzicale studiate. 
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