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FIȘA DISCIPLINEI  

   

 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică- Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală- Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Practică artistică 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii I 2.5. 

Semestrul 

I 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

O 

DS 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

3 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

42 din care: 3.5 curs - 3.6. 

seminar/laborator 

42 

Distribuția fondului de timp 87  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 54 

Tutorat  1 

Examinări 5 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

87 

3.8. Total ore pe semestru
1
 129 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale prevăzute în Metodologia 

Admiterii, ciclul licență 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

                                                 
1
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5.1. de desfășurarea a cursului - 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea tehnicilor instrumentale adecvate interpretării 

unui anumit repertoriu 

 Configurarea particularităților textului muzical studiat prin 

valorificarea cunoștințelor acumulate în domeniul tehnicilor 

clasice de scriitură și analiză 

 Adaptarea creatoare a tehnicii instrumentale în realizarea 

interpretărilor în funcție de intenția de exprimarea artistic 

muzicală 

 Evaluarea argumentată a modului și măsurii în care 

interpretările muzicale proprii sau ale altora sunt conforme 

criteriilor de analiză stilistico-muzicală și sunt purtătoare de 

mesaju artistic 

 Conceperea și realizarea de interpretări muzicale personale în 

condiții de asistență calificată, pornind de la datele obiective 

de analiză și cu aportul propriilor calități artistice și 

informaționale 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic  

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ prorpiu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului până la 

susținerea publică a creației interpretative instrumentale 

7.2. Obiectivele specifice   Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative, 

utilizând capacitățile tehnico- interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 

muzicale dobândite 

 dezvoltarea capacității de concentrare, a atenției distributive și 

a controlului tracului 

 cunoașterea tuturor tipurilor de manifestări artistice cu public, 

a comportamentului scenic și a mijloacelor expresive 

specifice fiecăruia dintre acestea 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Contactul cu diferite genuri muzicale- 

forme și spații de manifestare specifice 

 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat de 

fiecare student 

Contactul cu literatura de specialitate, 

pe genrui, abordarea din perspectiva 

diacronic- istorică 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

 

Idem 

Contactul direct cu probleme de stil și 

interpretare a repertoriului 

Explicații Idem 

Folosirea la nivel superior a Exemplificări Idem 
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mijloacelor expresive adecvate 

Perfecționarea ținutei și a 

comportamentului scenic 

Discuții 

 

Idem 

Deprinderea de a domina factorul 

emoțional 

Exerciții Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 Caraman- Fotea, Daniela; Constantinescu, Grigore; Sava, Iosif, Ghid de balet, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

București, 1973 

 Denizeau, Gerard, Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale- spre o nouă istorie a muzicii, Editura Meridiane, 2000 

 Ghiță, Vasile, Ghidul spectatorului de operă, Editura Haparion I.P., Cluj- Napoca, 2006 

 Repertoriul muzicii clasice instrumentale, vocale, camerale, orchestrale 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Asistențe la 

recitaluri, 

spectacole și 

concerte 

Fișa de practică completată 40% 

 Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 20% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei 

părți din repertoriul 

stabilit pentru un 

semestru 

Recitaluri și /sau concerte 40% 

9.6. Standard minim de performanță 
 Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative personale, în manieră proprie, originală, demonstrând forță de 

exprimare artistică 

 Îndeplinirea cerințelor prevăzute în Fișa de practică artistică 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucări (Semnătura) 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIȘA DISCIPLINEI  

   

 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică- Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală- Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Practică artistică 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii I 2.5. 

Semestrul 

II 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

O 

DS 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

3 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

42 din care: 3.5 curs - 3.6. 

seminar/laborator 

42 

Distribuția fondului de timp 87  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 54 

Tutorat  1 

Examinări 5 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

87 

3.8. Total ore pe semestru
2
 129 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale prevăzute în Metodologia 

Admiterii, ciclul licență precum și în anul I, semestrul I 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

                                                 
2
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5.1. de desfășurarea a cursului - 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea tehnicilor instrumentale adecvate interpretării 

unui anumit repertoriu 

 Configurarea particularităților textului muzical studiat prin 

valorificarea cunoștințelor acumulate în domeniul tehnicilor 

clasice de scriitură și analiză 

 Adaptarea creatoare a tehnicii instrumentale în realizarea 

interpretărilor în funcție de intenția de exprimarea artistic 

muzicală 

 Evaluarea argumentată a modului și măsurii în care 

interpretările muzicale proprii sau ale altora sunt conforme 

criteriilor de analiză stilistico-muzicală și sunt purtătoare de 

mesaju artistic 

 Conceperea și realizarea de interpretări muzicale personale în 

condiții de asistență calificată, pornind de la datele obiective 

de analiză și cu aportul propriilor calități artistice și 

informaționale 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic  

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ prorpiu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului până la 

susținerea publică a creației interpretative instrumentale 

7.2. Obiectivele specifice   Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative, 

utilizând capacitățile tehnico- interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 

muzicale dobândite 

 dezvoltarea capacității de concentrare, a atenției distributive și 

a controlului tracului 

 cunoașterea tuturor tipurilor de manifestări artistice cu public, 

a comportamentului scenic și a mijloacelor expresive 

specifice fiecăruia dintre acestea 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Tipul de comunicare prin actul artistic 

 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat de 

fiecare student 

Demersul creator al interpretului La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

 

Idem 

Relația compositor-interpret- public Explicații Idem 

Libertate și fidelitate în interpretare Exemplificări Idem 

Criterii de selectare a repertoriului Discuții Idem 
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Întocmirea unor foi de observații pe 

baza asistențelor efectuate la diferite 

producții artistice 

Exerciții Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 Caraman- Fotea, Daniela; Constantinescu, Grigore; Sava, Iosif, Ghid de balet, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

București, 1973 

 Denizeau, Gerard, Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale- spre o nouă istorie a muzicii, Editura Meridiane, 2000 

 Ghiță, Vasile, Ghidul spectatorului de operă, Editura Haparion I.P., Cluj- Napoca, 2006 

 Repertoriul muzicii clasice instrumentale, vocale, camerale, orchestrale 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Asistențe la 

recitaluri, 

spectacole și 

concerte 

Fișa de practică completată 40% 

 Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 20% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei 

părți din repertoriul 

stabilit pentru un 

semestru 

Recitaluri și /sau concerte 40% 

9.6. Standard minim de performanță 
 Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative personale, în manieră proprie, originală, demonstrând forță de 

exprimare artistică 

 Îndeplinirea cerințelor prevăzute în Fișa de practică artistică 

 

 

 

 

   

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucări (Semnătura) 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIȘA DISCIPLINEI  

   

 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică- Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală- Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Practică artistică 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii II 2.5. 

Semestrul 

I 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

O 

DS 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

3 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

42 din care: 3.5 curs - 3.6. 

seminar/laborator 

42 

Distribuția fondului de timp 87  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 54 

Tutorat  1 

Examinări 5 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

87 

3.8. Total ore pe semestru
3
 129 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

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

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului - 

                                                 
3
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 



 

 

 

 

 Tel  
Email: dci@rectorat.uvt.ro 

Website: http://www.uvt.ro/ 

 

   

.. 

                         FACULTATEA DE MUZICĂ ŞI TEATRU 
 
  

. 

 

                                                                    DEPARTAMENTUL MUZICĂ - ACTORIE 

 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea tehnicilor instrumentale adecvate interpretării 

unui anumit repertoriu 

 Configurarea particularităților textului muzical studiat prin 

valorificarea cunoștințelor acumulate în domeniul tehnicilor 

clasice de scriitură și analiză 

 Adaptarea creatoare a tehnicii instrumentale în realizarea 

interpretărilor în funcție de intenția de exprimarea artistic 

muzicală 

 Evaluarea argumentată a modului și măsurii în care 

interpretările muzicale proprii sau ale altora sunt conforme 

criteriilor de analiză stilistico-muzicală și sunt purtătoare de 

mesaju artistic 

 Conceperea și realizarea de interpretări muzicale personale în 

condiții de asistență calificată, pornind de la datele obiective 

de analiză și cu aportul propriilor calități artistice și 

informaționale 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic  

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ prorpiu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului până la 

susținerea publică a creației interpretative instrumentale 

7.2. Obiectivele specifice   Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative, 

utilizând capacitățile tehnico- interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 

muzicale dobândite 

 dezvoltarea capacității de concentrare, a atenției distributive și 

a controlului tracului 

 cunoașterea tuturor tipurilor de manifestări artistice cu public, 

a comportamentului scenic și a mijloacelor expresive 

specifice fiecăruia dintre acestea 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Cunoașterea conceptelor operaționale: 

spațiu scenic, timpul scenic, locația, 

timpul manifestării, categoria de public 

căreia se adresează, scopul 

manifestării, coparticipanții la 

realizarea acesteia, etc. 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat de 

fiecare student 

Stabilirea repertoriului în funcție de 

variabilele descrise mai sus 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

Idem 

Realizarea materialelor de promovare a 

manifestării: afișe, caiete program, 

pliante, invitații, materiale destinate 

Explicații Idem 
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mass-media, etc. 

Realizarea unui profil al interpretului. 

Mijloace de realizare: portofoliu, 

curriculum vitae, pagină web, 

modalități de prezentare a datelor de 

contact, etc.  

Exemplificări Idem 

Modalități de promovare a activității 

personale: cronicile de concert, 

spectacol, participarea mass-media, etc. 

Discuții 

 

Idem 

Analiza feed-back-ului Exerciții Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 Caraman- Fotea, Daniela; Constantinescu, Grigore; Sava, Iosif, Ghid de balet, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

București, 1973 

 Denizeau, Gerard, Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale- spre o nouă istorie a muzicii, Editura Meridiane, 2000 

 Ghiță, Vasile, Ghidul spectatorului de operă, Editura Haparion I.P., Cluj- Napoca, 2006 

 Repertoriul muzicii clasice instrumentale, vocale, camerale, orchestrale 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Asistențe la 

recitaluri, 

spectacole și 

concerte 

Fișa de practică completată 40% 

 Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 20% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei 

părți din repertoriul 

stabilit pentru un 

semestru 

Recitaluri și /sau concerte 40% 

9.6. Standard minim de performanță 
 Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative personale, în manieră proprie, originală, demonstrând forță de 

exprimare artistică 

 Îndeplinirea cerințelor prevăzute în Fișa de practică artistică 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucări (Semnătura) 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIȘA DISCIPLINEI  

   

 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică- Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală- Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Practică artistică 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii I 2.5. 

Semestrul 

II 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

O 

DS 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

3 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

42 din care: 3.5 curs - 3.6. 

seminar/laborator 

42 

Distribuția fondului de timp 87  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 54 

Tutorat  1 

Examinări 5 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

87 

3.8. Total ore pe semestru
4
 129 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale prevăzute în anul I și 

semestrul I al anului II 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

                                                 
4
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5.1. de desfășurarea a cursului - 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea tehnicilor instrumentale adecvate interpretării 

unui anumit repertoriu 

 Configurarea particularităților textului muzical studiat prin 

valorificarea cunoștințelor acumulate în domeniul tehnicilor 

clasice de scriitură și analiză 

 Adaptarea creatoare a tehnicii instrumentale în realizarea 

interpretărilor în funcție de intenția de exprimarea artistic 

muzicală 

 Evaluarea argumentată a modului și măsurii în care 

interpretările muzicale proprii sau ale altora sunt conforme 

criteriilor de analiză stilistico-muzicală și sunt purtătoare de 

mesaju artistic 

 Conceperea și realizarea de interpretări muzicale personale în 

condiții de asistență calificată, pornind de la datele obiective 

de analiză și cu aportul propriilor calități artistice și 

informaționale 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic  

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ prorpiu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului până la 

susținerea publică a creației interpretative instrumentale 

7.2. Obiectivele specifice   Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative, 

utilizând capacitățile tehnico- interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 

muzicale dobândite 

 dezvoltarea capacității de concentrare, a atenției distributive și 

a controlului tracului 

 cunoașterea tuturor tipurilor de manifestări artistice cu public, 

a comportamentului scenic și a mijloacelor expresive 

specifice fiecăruia dintre acestea 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Organizarea studiului sistematic al 

repertoriului 

 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și recomandă 

exerciții tehnice 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat de 

fiecare student 

Repetiția generală și problemele 

specifice 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări. 

 

Idem 

Prezentarea unui microrecital în fața 

publicului 

Discuții Idem 

Posibile disfuncționalități și modul de Exemplificări Idem 
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soluționare a acestora 

Prezența de spirit în cadrul 

comportamentului scenic 

Discuții 

 

Idem 

Discuții, critici, reluarea 

microrecitalurilor 

Discuții Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 Caraman- Fotea, Daniela; Constantinescu, Grigore; Sava, Iosif, Ghid de balet, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

București, 1973 

 Denizeau, Gerard, Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale- spre o nouă istorie a muzicii, Editura Meridiane, 2000 

 Ghiță, Vasile, Ghidul spectatorului de operă, Editura Haparion I.P., Cluj- Napoca, 2006 

 Repertoriul muzicii clasice instrumentale, vocale, camerale, orchestrale 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Asistențe la 

recitaluri, 

spectacole și 

concerte 

Fișa de practică completată 40% 

 Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 20% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei 

părți din repertoriul 

stabilit pentru un 

semestru 

Recitaluri și /sau concerte 40% 

9.6. Standard minim de performanță 
 Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative personale, în manieră proprie, originală, demonstrând forță de 

exprimare artistică 

 Îndeplinirea cerințelor prevăzute în Fișa de practică artistică 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucări (Semnătura) 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIȘA DISCIPLINEI  

   

 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică- Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală- Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Practică artistică 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii III 2.5. 

Semestrul 

I 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

O 

DS 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

3 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

42 din care: 3.5 curs - 3.6. 

seminar/laborator 

42 

Distribuția fondului de timp 87  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 54 

Tutorat  1 

Examinări 5 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

87 

3.8. Total ore pe semestru
5
 129 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale dobândite în anii I și II 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului - 

                                                 
5
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea tehnicilor instrumentale adecvate interpretării 

unui anumit repertoriu 

 Configurarea particularităților textului muzical studiat prin 

valorificarea cunoștințelor acumulate în domeniul tehnicilor 

clasice de scriitură și analiză 

 Adaptarea creatoare a tehnicii instrumentale în realizarea 

interpretărilor în funcție de intenția de exprimarea artistic 

muzicală 

 Evaluarea argumentată a modului și măsurii în care 

interpretările muzicale proprii sau ale altora sunt conforme 

criteriilor de analiză stilistico-muzicală și sunt purtătoare de 

mesaju artistic 

 Conceperea și realizarea de interpretări muzicale personale în 

condiții de asistență calificată, pornind de la datele obiective 

de analiză și cu aportul propriilor calități artistice și 

informaționale 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic  

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ prorpiu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului până la 

susținerea publică a creației interpretative instrumentale 

7.2. Obiectivele specifice   Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative, 

utilizând capacitățile tehnico- interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 

muzicale dobândite 

 dezvoltarea capacității de concentrare, a atenției distributive și 

a controlului tracului 

 cunoașterea tuturor tipurilor de manifestări artistice cu public, 

a comportamentului scenic și a mijloacelor expresive 

specifice fiecăruia dintre acestea 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Organizarea studiului sistematic al 

repertoriului 

 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații  

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat de 

fiecare student 

Îmbunătățirea nivelului tehnic 

individual prin participarea la cursuri 

de măiestrie 

Exemplificări 

 

Idem 

Prezentarea unui microrecital în fața 

publicului 

Discuții Idem 

Stimularea creativității și a 

individualității artistice a studentului- 

interpret 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificăro 

Idem 
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Prezentarea unor recitaluri, concerte, 

spectacole în fața publicului 

Discuții 

 

Idem 

Discuții, critici, aupra recitalurilor și a 

concertelor 

Discuții Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 Caraman- Fotea, Daniela; Constantinescu, Grigore; Sava, Iosif, Ghid de balet, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

București, 1973 

 Denizeau, Gerard, Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale- spre o nouă istorie a muzicii, Editura Meridiane, 2000 

 Ghiță, Vasile, Ghidul spectatorului de operă, Editura Haparion I.P., Cluj- Napoca, 2006 

 Repertoriul muzicii clasice instrumentale, vocale, camerale, orchestrale 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Asistențe la 

recitaluri, 

spectacole și 

concerte 

Fișa de practică completată 40% 

 Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 20% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei 

părți din repertoriul 

stabilit pentru un 

semestru 

Recitaluri și /sau concerte 40% 

9.6. Standard minim de performanță 
 Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative personale, în manieră proprie, originală, demonstrând forță de 

exprimare artistică 

 Îndeplinirea cerințelor prevăzute în Fișa de practică artistică 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucări (Semnătura) 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIȘA DISCIPLINEI  

   

 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică- Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală- Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Practică artistică 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii III 2.5. 

Semestrul 

II 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

O 

DS 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

3 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

42 din care: 3.5 curs - 3.6. 

seminar/laborator 

42 

Distribuția fondului de timp 87  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 54 

Tutorat  1 

Examinări 5 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

87 

3.8. Total ore pe semestru
6
 129 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale dobândite în anii I, II și 

semestrul I al anului III 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

                                                 
6
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5.1. de desfășurarea a cursului - 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea tehnicilor instrumentale adecvate interpretării 

unui anumit repertoriu 

 Configurarea particularităților textului muzical studiat prin 

valorificarea cunoștințelor acumulate în domeniul tehnicilor 

clasice de scriitură și analiză 

 Adaptarea creatoare a tehnicii instrumentale în realizarea 

interpretărilor în funcție de intenția de exprimarea artistic 

muzicală 

 Evaluarea argumentată a modului și măsurii în care 

interpretările muzicale proprii sau ale altora sunt conforme 

criteriilor de analiză stilistico-muzicală și sunt purtătoare de 

mesaju artistic 

 Conceperea și realizarea de interpretări muzicale personale în 

condiții de asistență calificată, pornind de la datele obiective 

de analiză și cu aportul propriilor calități artistice și 

informaționale 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic  

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ prorpiu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului până la 

susținerea publică a creației interpretative instrumentale 

7.2. Obiectivele specifice   Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative, 

utilizând capacitățile tehnico- interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 

muzicale dobândite 

 dezvoltarea capacității de concentrare, a atenției distributive și 

a controlului tracului 

 cunoașterea tuturor tipurilor de manifestări artistice cu public, 

a comportamentului scenic și a mijloacelor expresive 

specifice fiecăruia dintre acestea 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Îmbunătățirea nivelului tehnic 

individual prin participarea la stagii de 

formare în țară și străinătate 

 

Discuții  

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat de 

fiecare sstudent 

Prezentarea unui recital în fața 

publicului 

Discuții 

 

Idem 

Desăvârșirea personalității 

interpretative a studentului prin 

participarea în producții artistice 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații și exemplificări 

Idem 
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organizate de Instituțiile profesioniste 

cu care facultatea are protocoale de 

practică 

Consemnarea problemelor apărute în 

timpul desfășurării practicii artistice, 

discutarea acestor probleme cu 

îndrumătorul de practică, elaborarea 

unor strategii de soluționare a acestor 

probleme 

Exerciții La lucrările practice- individuale, 

cadrul didactic oferă explicații  

Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 Caraman- Fotea, Daniela; Constantinescu, Grigore; Sava, Iosif, Ghid de balet, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

București, 1973 

 Denizeau, Gerard, Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale- spre o nouă istorie a muzicii, Editura Meridiane, 2000 

 Ghiță, Vasile, Ghidul spectatorului de operă, Editura Haparion I.P., Cluj- Napoca, 2006 

 Repertoriul muzicii clasice instrumentale, vocale, camerale, orchestrale 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Asistențe la 

recitaluri, 

spectacole și 

concerte 

Fișa de practică completată 40% 

 Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 20% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei 

părți din repertoriul 

stabilit pentru un 

semestru 

Recitaluri și /sau concerte 40% 

9.6. Standard minim de performanță 
 Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative personale, în manieră proprie, originală, demonstrând forță de 

exprimare artistică 

 Îndeplinirea cerințelor prevăzute în Fișa de practică artistică 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucări (Semnătura) 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIȘA DISCIPLINEI  

   

 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică- Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală- Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Practică artistică 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii IV 2.5. 

Semestrul 

I 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

O 

DS 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

3 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

42 din care: 3.5 curs - 3.6. 

seminar/laborator 

42 

Distribuția fondului de timp 87  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 54 

Tutorat  1 

Examinări 5 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

87 

3.8. Total ore pe semestru
7
 129 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale dobândite în anii I, II și III 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului - 

                                                 
7
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea tehnicilor instrumentale adecvate interpretării 

unui anumit repertoriu 

 Configurarea particularităților textului muzical studiat prin 

valorificarea cunoștințelor acumulate în domeniul tehnicilor 

clasice de scriitură și analiză 

 Adaptarea creatoare a tehnicii instrumentale în realizarea 

interpretărilor în funcție de intenția de exprimarea artistic 

muzicală 

 Evaluarea argumentată a modului și măsurii în care 

interpretările muzicale proprii sau ale altora sunt conforme 

criteriilor de analiză stilistico-muzicală și sunt purtătoare de 

mesaju artistic 

 Conceperea și realizarea de interpretări muzicale personale în 

condiții de asistență calificată, pornind de la datele obiective 

de analiză și cu aportul propriilor calități artistice și 

informaționale 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic  

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ prorpiu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului până la 

susținerea publică a creației interpretative instrumentale 

7.2. Obiectivele specifice   Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative, 

utilizând capacitățile tehnico- interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 

muzicale dobândite 

 dezvoltarea capacității de concentrare, a atenției distributive și 

a controlului tracului 

 cunoașterea tuturor tipurilor de manifestări artistice cu public, 

a comportamentului scenic și a mijloacelor expresive 

specifice fiecăruia dintre acestea 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Inițierea studentului în problematica 

managementului unui proiect cultural/ 

artistic 

 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații  

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat de 

fiecare student 

Colaborarea studentului cu instituțiile 

publice de profil la realizarea unor 

proiecte artistice în vederea susținerii 

examenului de licență 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații  

 

Idem 

Completarea, clarificarea și aplicarea 

cunoștințelor teoretice dobândite pe 

parcursul orelor de practică artistică și 

Explicații Idem 
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valorificarea acestora în lucrarea de 

licență 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 Caraman- Fotea, Daniela; Constantinescu, Grigore; Sava, Iosif, Ghid de balet, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

București, 1973 

 Denizeau, Gerard, Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale- spre o nouă istorie a muzicii, Editura Meridiane, 2000 

 Ghiță, Vasile, Ghidul spectatorului de operă, Editura Haparion I.P., Cluj- Napoca, 2006 

 Repertoriul muzicii clasice instrumentale, vocale, camerale, orchestrale 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Asistențe la 

recitaluri, 

spectacole și 

concerte 

Fișa de practică completată 40% 

 Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 20% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei 

părți din repertoriul 

stabilit pentru un 

semestru 

Recitaluri și /sau concerte 40% 

9.6. Standard minim de performanță 
 Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative personale, în manieră proprie, originală, demonstrând forță de 

exprimare artistică 

 Îndeplinirea cerințelor prevăzute în Fișa de practică artistică 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucări (Semnătura) 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 
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FIȘA DISCIPLINEI  

   

 

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 

1.3. Departamentul Muzică- Actorie 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / calificarea Interpretare muzicală- Instrumente 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Practică artistică 

2.2. Titularul activităților de curs - 

2.3. Titularul activităților de lucrări lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

2.4. Anul de studii IV 2.5. 

Semestrul 

II 2.6. Tipul de 

evaluare 

V 2.7. Regimul 

disciplinei 

O 

DS 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  - 3.3. 

seminar/laborator  

3 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ  

42 din care: 3.5 curs - 3.6. 

seminar/laborator 

42 

Distribuția fondului de timp 87  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  3  

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

teren  

14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 54 

Tutorat  1 

Examinări 5 

Alte activități ... 10 

3.7. Total ore studiu 

individual  

87 

3.8. Total ore pe semestru
8
 129 

3.9. Număr de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe   Cunoștinte muzicale  și abilități specific instrumentale dobândite în anii de studii 

I, II, III și semestrul I a anului IV 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

                                                 
8
 Numărul total de ore nu trebuie să depășească valoarea (număr credite) x27 ore 
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5.1. de desfășurarea a cursului - 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

 Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnică și 

expresivă dobândită în urma studiului individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale  Identificarea tehnicilor instrumentale adecvate interpretării 

unui anumit repertoriu 

 Configurarea particularităților textului muzical studiat prin 

valorificarea cunoștințelor acumulate în domeniul tehnicilor 

clasice de scriitură și analiză 

 Adaptarea creatoare a tehnicii instrumentale în realizarea 

interpretărilor în funcție de intenția de exprimarea artistic 

muzicală 

 Evaluarea argumentată a modului și măsurii în care 

interpretările muzicale proprii sau ale altora sunt conforme 

criteriilor de analiză stilistico-muzicală și sunt purtătoare de 

mesaju artistic 

 Conceperea și realizarea de interpretări muzicale personale în 

condiții de asistență calificată, pornind de la datele obiective 

de analiză și cu aportul propriilor calități artistice și 

informaționale 

Competențe transversale   Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și 

evaluarea unui eveniment artistic  

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă 

multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în 

scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieții muncii. 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Exprimarea stilului interpretativ prorpiu, pornind de la 

alegerea, abordarea, construcția și studiul repertoriului până la 

susținerea publică a creației interpretative instrumentale 

7.2. Obiectivele specifice   Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative, 

utilizând capacitățile tehnico- interpretative instrumentale 

necesare și integrând cunoștințele și abilitățile specific 

muzicale dobândite 

 dezvoltarea capacității de concentrare, a atenției distributive și 

a controlului tracului 

 cunoașterea tuturor tipurilor de manifestări artistice cu public, 

a comportamentului scenic și a mijloacelor expresive 

specifice fiecăruia dintre acestea 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
-   

 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Pregătirea și susținerea părții practice a 

examenului de licență, ca un corolar al 

activității de practică artistică 

desfășurată pe parcursul celor patru ani 

de studiu 

 

La lucrările practice- individuale, cadrul 

didactic oferă explicații  

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanță manifestat de 

fiecare student 

Colaborarea studentului cu instituțiile 

de profil la realizarea unor proiecte 

artistice în vederea susținerii 

Explicații 

 

Idem 
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examenului de licență 

Completarea, clarificarea și aplicarea 

cunoștințelor teoretice dobândite pe 

parcursul orelor de practică artistică și 

valorificarea acestora în lucrarea de 

licență 

Explicații Idem 

Elaborarea, finalizarea și susținerea 

lucrării de licență 

Discuții Idem 

Bibliografie: 

 Iana- Mihăilescu, Manuela, Coordonate ale interpretării muzicale, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011 

 Mattay, Tobias, Musical interpretation, Stanbope Press, Boston, 1913 

 Negruțiu, Ștefana- Grațiela, Fenomene polare în arta interpretării muzicale, Editura Marineasa, Timișoara, 2007 

 Neuhaus, Heinrich, Despre arta pianistică, Editura Muzicală a U.C. din România, București, 1960 

 Pitiș, Ana și Minei, Ioana, Teoria comportamentului pianistic, Editura Sfântul Gheorghe- Vechi, București, 1997 

 Caraman- Fotea, Daniela; Constantinescu, Grigore; Sava, Iosif, Ghid de balet, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 

București, 1973 

 Denizeau, Gerard, Să înțelegem și să identificăm genurile muzicale- spre o nouă istorie a muzicii, Editura Meridiane, 2000 

 Ghiță, Vasile, Ghidul spectatorului de operă, Editura Haparion I.P., Cluj- Napoca, 2006 

 Repertoriul muzicii clasice instrumentale, vocale, camerale, orchestrale 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii 

de evaluare 

9.2. Metode de evaluare  9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs    

    

9.5. 

Seminar/laborator 

Asistențe la 

recitaluri, 

spectacole și 

concerte 

Fișa de practică completată 40% 

 Corectitudine 

tehnică 

Audiții interne 20% 

 Însușirea corectă și 

expresivă a unei 

părți din repertoriul 

stabilit pentru un 

semestru 

Recitaluri și /sau concerte 40% 

9.6. Standard minim de performanță 
 Elaborarea și prezentarea publică a unor creații interpretative personale, în manieră proprie, originală, demonstrând forță de 

exprimare artistică 

 Îndeplinirea cerințelor prevăzute în Fișa de practică artistică 

 

 

 

 

Data completării: 

28.09.2017 

Titular lucări (Semnătura) 

lect. univ. dr. Cristina Alina Mălăncioiu 

 

Data avizării în departament 

 

Director departament (Semnătura): 

 

 

 

 

 

 
 


