
  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
 UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 FIȘA DISCIPLINEI  

 

  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei TEORIE, SOLFEGIU, DICTAT 

2.2. Titularul activităților de curs Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

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

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  20 

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

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

Examinări 5 

Tutorat   

Examinări 2 

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  33 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Număr de credite 3 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului - sală de curs cu conectare la internet; 

 - mijloace de notat şi scris – caiete de muzică, creioane; tablă 

liniată cu portative; 

 - cursuri necesare desfăşurării activităţii şi bibliografie 

opţională; 

 - mijloace audio şi video necesare audiţiilor muzicale şi 

prezentărilor în cadrul cursurilor; 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină; 

 - mijloace video necesare prezentării power – point. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi 

configuraţia sonoră (având un grad mediu de dificultate),  

pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical 

dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii (principii, 

norme, date, clasificări); Aria metodologică: însuşirea 

unor instrumente de analiză şi creaţie muzicală (metode, 

tehnici, procedee de analiză şi creaţie muzicală); Aria 

artistică: aprecierea şi interpretarea unor lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi 

evaluarea unui eveniment artistic/unei unităţi de învăţare, 

inclusiv a conţinuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale; 

 Definirea  noţiunilor, raporturilor şi conceptelor ce stau a 

baza codificării grafice a muzicii.  

 Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de 

codificare grafică a muzicii cu scopul formării culturii 

auditive şi dezvoltării gândirii muzicale;  

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale pentru 

formarea unui auz muzical complex dar mai ales 

melodic; 

 Elaborarea de teme care vizează traducerea grafică a 

unor configuraţii sonore sau care exprimă sonor grafia 

muzicală, utilizând principiile şi metodele consacrate, cu 

grad mediu de dificultate 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

Elemente de organizare acustico-

matematica a materialului sonor; 

Noțiuni de bază în teoria muzicii și 

notația muzicală; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
1. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

2. Demenescu Veronica Laura - 

Note de curs 

3. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Elemente de morfologie a melodiei Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 

1. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

2. Demenescu Veronica Laura - 

Note de curs 

3. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Intervale muzicale  Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
1. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

2. Demenescu Veronica Laura - 

Note de curs 

3. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Sisteme de intonaţie Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 

1. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

2. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 
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 (tratat în curs de publicare) 

Elemente generale de ritmică și metrică Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
1. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

2. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Noțiuni de bază ale melodicii Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 

1. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

2.Cinc Eudjen – 

Prolegomene în teoria și 

notația muzicală (tratat în 

curs de publicare) 

Principii ce decurg din notiunea de 

tonalitate 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
1. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

2. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Principii ce decurg din notiunea de 

gamă 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
1. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

2. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Recapitulare  Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
1. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

2. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

8.2. Seminar  Metode de predare Observații 

Exerciţii de notaţie muzicală; 

Intonarea intervalelor; 

Acordajul tonal, modal şi atonal  -

coparaţie şi exerciţii; 

Exerciţii de termeni teoretici – trasee 

muzicale predominant tonale; 

Explicatia, demonstratia, analiza, exercitiul 

practic 

 

1. Cinc, Eudjen - Prolegomene în teoria și notația muzicală (tratat în curs de publicare) 

2. Demenescu, Veronica Laura – Teoria tonalitatii, Timisoara, Editura Eubeea, 2008 

3. Demenescu,  V. – 265 probleme de teoria muzicii, Editura Opera Magna, Iaşi, 2006 

4. Giuleanu, V. –Tratat de teoria muzicii – Editura Muzicală Bucureşti, 1981 

5. Eco, Umberto – Tratat de semiotica generala, Bucuresti, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1982 

6. Eisikovits, Max – Introducere în polifonia vocală a secolului XX. Bucureşti, Editura Muzicală, 1976 

7. Giuleanu, Victor – Tratat de teoria muzicii, Bucuresti, Editura Muzicala, 1986 

8. Paşcanu, Alexandru – Armonia, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1999 

9. Popovici, Timotei – Dicţionar de muzică. Sibiu, 1905 

10. Râpă, Constantin – Sisteme tonale, vol. I. Cluj-Napoca, Editura Media Muzica, 2001 

11. Ripa, C. –Teoria superioara a muzicii, vol.1-2, Editura Media Musica, Cluj-Napoca, 2011 

12. Dictionar de termeni muzicali – Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2010 

13. www.teoria.com\ 

14. www.musictheory.net 

15. http://www.emusictheory.com/ 

16. http://www.dolmetsch.com/theoryintro.htm 

http://www.teoria.com/
http://www.musictheory.net/
http://www.emusictheory.com/
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9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs  Test grilă 25% 

   Referat 25% 

    

9.5. Seminar/laborator  EVALUARE ORALA 50% 

    

    

9.6. Standard minim de performanță 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Obligațiile minime ale studentului pentru a putea fi admis în examen, pe lângă prevederile date de regulamentele UVT, sunt: 

- realizarea și susținerea unui referat din tematica propusă, notat cu  - admis; 

- susținerea unui test grilă din teoria și notația muzicală, notat cu admis; 

- prezentarea a minim 5 solfegii din bibliografia propusă obținându-se pentu fiecare minim nota 5; 

Cerințele examenului constă în analiza și prezentarea unui solfegiu la prima vedere. 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

28.09.2017 

 

                                                     Semnătura directorului de departament  
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei TEORIE, SOLFEGIU, DICTAT 

2.2. Titularul activităților de curs Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

2.4. Anul de studii 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  20 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 

Examinări  

Tutorat   

Examinări 2 

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  33 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Număr de credite 3 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului - sală de curs cu conectare la internet; 

 - mijloace de notat şi scris – caiete de muzică, creioane; tablă 

liniată cu portative; 

- cursuri necesare desfăşurării activităţii şi bibliografie opţională; 

 - mijloace audio şi video necesare audiţiilor muzicale şi 

prezentărilor în cadrul cursurilor; 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină; 

 - mijloace video necesare prezentării power – point. 
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 6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi 

configuraţia sonoră (având un grad mediu de dificultate),  

pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical 

dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

 

Competențe transversale   

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii (principii, norme, 

date, clasificări); Aria metodologică: însuşirea unor instrumente 

de analiză şi creaţie muzicală (metode, tehnici, procedee de 

analiză şi creaţie muzicală); Aria artistică: aprecierea şi 

interpretarea unor lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Definirea  noţiunilor, raporturilor şi conceptelor ce stau a 

baza codificării grafice a muzicii.  

 Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de 

codificare grafică a muzicii cu scopul formării culturii 

auditive şi dezvoltării gândirii  muzicale.  

 Codificarea - decodificarea configuraţiei sonore în/din 

grafia muzicală, aplicând principii şi metode specifice  

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale (inclusiv a 

partiturilor de orchestră) pentru formarea unui auz 

muzical complex (melodic, armonic, polifonic) 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

Principii ce decurg din notiunea 

de acord 

Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 

4. Giuleanu, V. –Tratat de teoria muzicii – 

Editura Muzicală Bucureşti, 1981 

5. Demenescu Veronica Laura - Note de curs 

6. Cinc Eudjen – Prolegomene în teoria și 

notația muzicală (tratat în curs de 

publicare) 

Sistemul tonal diatonic Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 

17. Giuleanu, V. –Tratat de teoria muzicii – 

Editura Muzicală Bucureşti, 1981 

18. Demenescu Veronica Laura - Note de curs 

Sistemul tonal cromatic Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 

1. Giuleanu, V. –Tratat de teoria muzicii – 

Editura Muzicală Bucureşti, 1981 

2. Demenescu Veronica Laura - Note de curs 

Modulaţia  Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 

4. Giuleanu, V. –Tratat de teoria muzicii – 

Editura Muzicală Bucureşti, 1981 

5. Demenescu Veronica Laura - Note de curs 

Recapitulare  Prelegerea, conversaţia, 

exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 

3. Giuleanu, V. –Tratat de teoria muzicii – 

Editura Muzicală Bucureşti, 1981 

4. Demenescu Veronica Laura - Note de curs 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Exerciţii de notaţie muzicală; 

Exerciţii de intonare a 

intervalelor; 

Acordajul tonal, modal şi atonal  

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
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-coparaţie şi exerciţii; 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Cinc, Eudjen - Prolegomene în teoria și notația muzicală (tratat în curs de publicare) 

2. Demenescu, Veronica Laura – Teoria tonalitatii, Timisoara, Editura Eubeea, 2008 

3. Demenescu,  V. – 265 probleme de teoria muzicii, Editura Opera Magna, Iaşi, 2006 

19. Giuleanu, V. –Tratat de teoria muzicii – Editura Muzicală Bucureşti, 1981 

20. Giuleanu, Victor – Tratat de teoria muzicii, Bucuresti, Editura Muzicala, 1986 

21. Hindemith, Paul – Iniţiere în compoziţie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1967 

22. Negrea, Marţian – Tratat de armonie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1958 

23. Niculescu, Stefan – Reflecţii despre muzică, Bucureşti, Editura Muzicală 1980  

24. Pascu, George; Boţocan, Melania – Carte de istoria muzicii, vol. II. Iaşi, Editura Vasiliana ’98, 

2003 

25. Paşcanu, Alexandru – Armonia, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1999 

26. Popovici, Timotei – Dicţionar de muzică. Sibiu, 1905 

27. Râpă, Constantin – Sisteme tonale, vol. I. Cluj-Napoca, Editura Media Muzica, 2001 

28. Ripa, C. –Teoria superioara a muzicii, vol.1-2, Editura Media Musica, Cluj-Napoca, 2011 

29. Dictionar de termeni muzicali – Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2010 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs  Test grilă 25% 

  Referat 25% 

    

9.5. Seminar/laborator  EVALUARE ORALA 50% 

    

    

9.6. Standard minim de performanță 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Obligațiile minime ale studentului pentru a putea fi admis în examen, pe lângă prevederile date 

de regulamentele UVT, sunt: 

- realizarea și susținerea unui referat din tematica propusă, notat cu  - admis; 

- susținerea unui test grilă din teoria și notația muzicală, notat cu admis; 

- prezentarea a minim 5 solfegii din bibliografia propusă obținându-se pentu fiecare minim 

nota 5; 

Cerințele examenului constă în analiza și prezentarea unui solfegiu la prima vedere. 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

28.09.2017 

      Semnătura directorului de departament  
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei TEORIE, SOLFEGIU, DICTAT 

2.2. Titularul activităților de curs Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

2.4. Anul de studii 2 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 

Examinări  

Tutorat   

Examinări 3 

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  47 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Număr de credite 3 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului - sală de curs cu conectare la internet; 

 - mijloace de notat şi scris – caiete de muzică, creioane; tablă 

liniată cu portative; 

 - cursuri necesare desfăşurării activităţii şi bibliografie 

opţională; 

 - mijloace audio şi video necesare audiţiilor muzicale şi 

prezentărilor în cadrul cursurilor; 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină; 

 - mijloace video necesare prezentării power – point. 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi 

configuraţia sonoră (având un grad mediu de ificultate),  

pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical 

dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

 

Competențe transversale   

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii (principii, 

norme, date, clasificări); Aria metodologică: însuşirea 

unor instrumente de analiză şi creaţie muzicală (metode, 

tehnici, procedee de analiză şi creaţie muzicală); Aria 

artistică: aprecierea şi interpretarea unor lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi 

evaluarea unui eveniment artistic/unei unităţi de învăţare, 

inclusiv a conţinuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale 

 Definirea  noţiunilor, raporturilor şi conceptelor ce stau a 

baza codificării grafice a muzicii.  

 Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de 

codificare grafică a muzicii cu scopul formării culturii 

auditive şi dezvoltării gândirii muzicale.  

 Codificarea - decodificarea configuraţiei sonore în/din 

grafia muzicală, aplicând principii şi metode specifice  

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale (inclusiv a 

partiturilor de orchestră) pentru formarea unui auz 

muzical complex (melodic, armonic, polifonic) 

 Elaborarea de teme care vizează traducerea grafică a 

unor configuraţii sonore sau care exprimă sonor grafia 

muzicală, utilizând principiile şi metodele consacrate, cu 

grad mediu de dificultate 

 

 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

Ritmul muzical  Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
7. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

8. Demenescu Veronica Laura - 

Note de curs 

9. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Metrica  Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 

6. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

7. Demenescu Veronica Laura - 

Note de curs 
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 8. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Elemente de tempo şi agogică Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 

3. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

4. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Elemente de dinamică Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
5. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

6. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Elemente de sintaxă muzicală Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 

3. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

4. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Ornamente Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
3. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

4. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Recapitulare  Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
1. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

2. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

   

8.2. Seminar  Metode de predare Observații 

Exerciţii de notaţie muzicală; 

Exerciţii de intonare a 

intervalelor; 

Acordajul tonal; 

Exerciţii de termeni teoretici – 

trasee muzicale predominant 

tonale; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

30. Cinc, Eudjen - Prolegomene în teoria și notația muzicală (tratat în curs de publicare) 

31. Demenescu, Veronica Laura – Teoria tonalitatii, Timisoara, Editura Eubeea, 2008 

32. Demenescu,  V. – 265 probleme de teoria muzicii, Editura Opera Magna, Iaşi, 2006 

33. Giuleanu, V. –Tratat de teoria muzicii – Editura Muzicală Bucureşti, 1981 

34. Giuleanu, Victor – Tratat de teoria muzicii, Bucuresti, Editura Muzicala, 1986 

35. Hindemith, Paul – Iniţiere în compoziţie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1967 

36. Negrea, Marţian – Tratat de armonie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1958 
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 37. Niculescu, Stefan – Reflecţii despre muzică, Bucureşti, Editura Muzicală 1980  

38. Pascu, George; Boţocan, Melania – Carte de istoria muzicii, vol. II. Iaşi, Editura Vasiliana ’98, 

2003 

39. Paşcanu, Alexandru – Armonia, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1999 

40. Popovici, Timotei – Dicţionar de muzică. Sibiu, 1905 

41. Râpă, Constantin – Sisteme tonale, vol. I. Cluj-Napoca, Editura Media Muzica, 2001 

42. Ripa, C. –Teoria superioara a muzicii, vol.1-2, Editura Media Musica, Cluj-Napoca, 2011 

43. Dictionar de termeni muzicali – Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2010 

44. www.teoria.com\ 

45. www.musictheory.net 

 

 

 

 

 

 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs  Test grilă 25% 

   Referat 25% 

    

9.5. Seminar/laborator  EVALUARE ORALA 50% 

    

    

9.6. Standard minim de performanță 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Obligațiile minime ale studentului pentru a putea fi admis în examen, pe lângă prevederile date 

de regulamentele UVT, sunt: 

- realizarea și susținerea unui referat din tematica propusă, notat cu  - admis; 

- susținerea unui test grilă din teoria și notația muzicală, notat cu admis; 

- prezentarea a minim 5 solfegii din bibliografia propusă obținându-se pentu fiecare minim 

nota 5; 

Cerințele examenului constă în analiza și prezentarea unui solfegiu la prima vedere. 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

 

      Semnătura directorului de departament  

28.09.2017 

 
 

 

http://www.teoria.com/
http://www.musictheory.net/
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO  

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei TEORIE, SOLFEGIU, DICTAT 

2.2. Titularul activităților de curs Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

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

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 

Examinări  

Tutorat   

Examinări 3 

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  47 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Număr de credite 3 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului - sală de curs cu conectare la internet; 

 - mijloace de notat şi scris – caiete de muzică, creioane; tablă 

liniată cu portative; 

 - cursuri necesare desfăşurării activităţii şi bibliografie 

opţională; 

 - mijloace audio şi video necesare audiţiilor muzicale şi 

prezentărilor în cadrul cursurilor; 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină; 

 - mijloace video necesare prezentării power – point. 
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6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi 

configuraţia sonoră (având un grad mediu de ificultate),  

pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical 

dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

 

Competențe transversale   

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii (principii, 

norme, date, clasificări); Aria metodologică: însuşirea 

unor instrumente de analiză şi creaţie muzicală (metode, 

tehnici, procedee de analiză şi creaţie muzicală); Aria 

artistică: aprecierea şi interpretarea unor lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, coordonarea şi 

evaluarea unui eveniment artistic/unei unităţi de învăţare, 

inclusiv a conţinuturilor specifice din programa 

disciplinelor muzicale 

 Definirea  noţiunilor, raporturilor şi conceptelor ce stau a 

baza codificării grafice a muzicii.  

 Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de 

codificare grafică a muzicii cu scopul formării culturii 

auditive şi dezvoltării gândirii muzicale.  

 Codificarea - decodificarea configuraţiei sonore în/din 

grafia muzicală, aplicând principii şi metode specifice  

 Elaborarea de teme care vizează traducerea grafică a 

unor configuraţii sonore sau care exprimă sonor grafia 

muzicală, utilizând principiile şi metodele consacrate, cu 

grad mediu de dificultate 

 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

Ritmul muzical  Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
10. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

11. Demenescu Veronica Laura - 

Note de curs 

12. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Metrica  Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
9. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

10. Demenescu Veronica Laura - 

Note de curs 
11. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Elemente de tempo şi agogică Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 5. Giuleanu, V. –Tratat de 
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 exerciţiul, metoda descoperirii teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

6. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Elemente de dinamică Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
7. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

8. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Elemente de sintaxă muzicală Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 

5. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

6. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Ornamente Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
5. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

6. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

Recapitulare  Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
3. Giuleanu, V. –Tratat de 

teoria muzicii – Editura 

Muzicală Bucureşti, 1981 

4. Cinc Eudjen – Prolegomene 

în teoria și notația muzicală 

(tratat în curs de publicare) 

   

8.2. Seminar  Metode de predare Observații 

Exerciţii de notaţie muzicală; 

Exerciţii de intonare a 

intervalelor; 

Acordajul tonal; 

Exerciţii de termeni teoretici – 

trasee muzicale predominant 

tonale; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

46. Cinc, Eudjen - Prolegomene în teoria și notația muzicală (tratat în curs de publicare) 

47. Demenescu, Veronica Laura – Teoria tonalitatii, Timisoara, Editura Eubeea, 2008 

48. Demenescu,  V. – 265 probleme de teoria muzicii, Editura Opera Magna, Iaşi, 2006 

49. Giuleanu, V. –Tratat de teoria muzicii – Editura Muzicală Bucureşti, 1981 

50. Giuleanu, Victor – Tratat de teoria muzicii, Bucuresti, Editura Muzicala, 1986 

51. Hindemith, Paul – Iniţiere în compoziţie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1967 

52. Negrea, Marţian – Tratat de armonie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1958 

53. Niculescu, Stefan – Reflecţii despre muzică, Bucureşti, Editura Muzicală 1980  

54. Pascu, George; Boţocan, Melania – Carte de istoria muzicii, vol. II. Iaşi, Editura Vasiliana ’98, 

2003 
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 55. Paşcanu, Alexandru – Armonia, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1999 

56. Popovici, Timotei – Dicţionar de muzică. Sibiu, 1905 

57. Râpă, Constantin – Sisteme tonale, vol. I. Cluj-Napoca, Editura Media Muzica, 2001 

58. Ripa, C. –Teoria superioara a muzicii, vol.1-2, Editura Media Musica, Cluj-Napoca, 2011 

59. Dictionar de termeni muzicali – Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2010 

60. www.teoria.com\ 

61. www.musictheory.net 

 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs  Test grilă 25% 

   Referat 25% 

    

9.5. Seminar/laborator  EVALUARE ORALA 50% 

9.6. Standard minim de performanță 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Obligațiile minime ale studentului pentru a putea fi admis în examen, pe lângă prevederile date 

de regulamentele UVT, sunt: 

- realizarea și susținerea unui referat din tematica propusă, notat cu  - admis; 

- susținerea unui test grilă din teoria și notația muzicală, notat cu admis; 

- prezentarea a minim 5 solfegii din bibliografia propusă obținându-se pentu fiecare minim 

nota 5; 

Cerințele examenului constă în analiza și prezentarea unui solfegiu la prima vedere. 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

28.09.2017 

 

      Semnătura directorului de departament  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teoria.com/
http://www.musictheory.net/
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei TEORIE, SOLFEGIU, DICTAT 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  / 3.3. seminar/laborator  1 

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

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  3 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Examinări  

Tutorat   

Examinări 3 

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  16 

3.8. Total ore pe semestru 30 

3.9. Număr de credite 1 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului / 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină; 

 - mijloace video necesare prezentării power – point. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi 

configuraţia sonoră (având un grad mediu de ificultate),  

pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical 
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dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

 

Competențe transversale   

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii (principii, 

norme, date, clasificări); Aria metodologică: însuşirea 

unor instrumente de analiză şi creaţie muzicală (metode, 

tehnici, procedee de analiză şi creaţie muzicală); Aria 

artistică: aprecierea şi interpretarea unor lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de 

codificare grafică a muzicii cu scopul formării culturii 

auditive şi dezvoltării gândirii muzicale.  

 Codificarea – decodificarea configuraţiei sonore în/din 

grafia muzicală, aplicând principii şi metode specifice  

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale  pentru 

formarea unui auz muzical complex (melodic, armonic, 

polifonic) 

 Elaborarea de teme care vizează traducerea grafică a 

unor configuraţii sonore sau care exprimă sonor grafia 

muzicală, utilizând principiile şi metodele consacrate, cu 

grad mediu de dificultate 

 

 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

/ / / 

8.2. Seminar  Metode de predare Observații 

Exerciţii de intonare a 

intervalelor; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

Exerciţii de intonare a 

elementelor modale 

caracteristice, 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

Exerciţii de intonare a seriilor 

atonale; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

Exerciţii de intonare acordică; Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

Exerciţii de audiţie şi 

recunoaştere a intervalelor şi 

acordurilor; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

Solfegii tonale, modale şi 

atonale; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

Exerciţii de termeni teoretici – 

trasee muzicale; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
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BIBLIOGRAFIE 

 

62. Cinc, Eudjen - Prolegomene în teoria și notația muzicală (tratat în curs de publicare) 

63. Demenescu, Veronica Laura – Teoria tonalitatii, Timisoara, Editura Eubeea, 2008 

64. Demenescu,  V. – 265 probleme de teoria muzicii, Editura Opera Magna, Iaşi, 2006 

65. Giuleanu, V. –Tratat de teoria muzicii – Editura Muzicală Bucureşti, 1981 

66. Giuleanu, Victor – Tratat de teoria muzicii, Bucuresti, Editura Muzicala, 1986 

67. Hindemith, Paul – Iniţiere în compoziţie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1967 

68. Negrea, Marţian – Tratat de armonie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1958 

69. Niculescu, Stefan – Reflecţii despre muzică, Bucureşti, Editura Muzicală 1980  

70. Pascu, George; Boţocan, Melania – Carte de istoria muzicii, vol. II. Iaşi, Editura Vasiliana ’98, 

2003 

71. Paşcanu, Alexandru – Armonia, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1999 

72. Popovici, Timotei – Dicţionar de muzică. Sibiu, 1905 

73. Râpă, Constantin – Sisteme tonale, vol. I. Cluj-Napoca, Editura Media Muzica, 2001 

74. Ripa, C. –Teoria superioara a muzicii, vol.1-2, Editura Media Musica, Cluj-Napoca, 2011 

75. Dictionar de termeni muzicali – Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2010 

 

 

 

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  Referat  25% 

  Test grilă 25% 

  EVALUARE ORALA 50% 

9.6. Standard minim de performanță 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Obligațiile minime ale studentului pentru a putea fi admis în examen, pe lângă prevederile date 

de regulamentele UVT, sunt: 

- realizarea și susținerea unui referat din tematica propusă, notat cu  - admis; 

- susținerea unui test grilă din teoria și notația muzicală, notat cu admis; 

- prezentarea a minim 5 solfegii din bibliografia propusă obținându-se pentu fiecare minim 

nota 5; 

Cerințele examenului constă în analiza și prezentarea unui solfegiu la prima vedere. 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

28.09.2017 

      Semnătura directorului de departament  
 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
 UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 
FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei TEORIE, SOLFEGIU, DICTAT 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  / 3.3. seminar/laborator  1 

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

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  3 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Examinări  

Tutorat   

Examinări 3 

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  16 

3.8. Total ore pe semestru 30 

3.9. Număr de credite 1 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului / 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină; 

 - mijloace video necesare prezentării power – point. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi 

configuraţia sonoră (având un grad mediu de ificultate),  

pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
 UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 
dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

 

Competențe transversale   

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii (principii, 

norme, date, clasificări); Aria metodologică: însuşirea 

unor instrumente de analiză şi creaţie muzicală (metode, 

tehnici, procedee de analiză şi creaţie muzicală); Aria 

artistică: aprecierea şi interpretarea unor lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de 

codificare grafică a muzicii cu scopul formării culturii 

auditive şi dezvoltării gândirii muzicale.  

 Codificarea – decodificarea configuraţiei sonore în/din 

grafia muzicală, aplicând principii şi metode specifice  

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale  pentru 

formarea unui auz muzical complex (melodic, armonic, 

polifonic) 

 Elaborarea de teme care vizează traducerea grafică a 

unor configuraţii sonore sau care exprimă sonor grafia 

muzicală, utilizând principiile şi metodele consacrate, cu 

grad mediu de dificultate 

 

 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

/ / / 

8.2. Seminar  Metode de predare Observații 

Exerciţii de intonare a 

intervalelor; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

Exerciţii de intonare a 

elementelor modale 

caracteristice, 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

Exerciţii de intonare acordică; Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

Exerciţii de audiţie şi 

recunoaştere a intervalelor şi 

acordurilor; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

Solfegii tonale, modale şi 

atonale; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

Exerciţii de termeni teoretici – 

trasee muzicale; 

Prelegerea, conversaţia, exemplificarea, 

exerciţiul, metoda descoperirii 
 

 

 

 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
 UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

 

76. Cinc, Eudjen - Prolegomene în teoria și notația muzicală (tratat în curs de publicare) 

77. Demenescu, Veronica Laura – Teoria tonalitatii, Timisoara, Editura Eubeea, 2008 

78. Demenescu,  V. – 265 probleme de teoria muzicii, Editura Opera Magna, Iaşi, 2006 

79. Giuleanu, V. –Tratat de teoria muzicii – Editura Muzicală Bucureşti, 1981 

80. Giuleanu, Victor – Tratat de teoria muzicii, Bucuresti, Editura Muzicala, 1986 

81. Hindemith, Paul – Iniţiere în compoziţie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1967 

82. Negrea, Marţian – Tratat de armonie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1958 

83. Niculescu, Stefan – Reflecţii despre muzică, Bucureşti, Editura Muzicală 1980  

84. Pascu, George; Boţocan, Melania – Carte de istoria muzicii, vol. II. Iaşi, Editura Vasiliana ’98, 

2003 

85. Paşcanu, Alexandru – Armonia, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, 1999 

86. Popovici, Timotei – Dicţionar de muzică. Sibiu, 1905 

87. Râpă, Constantin – Sisteme tonale, vol. I. Cluj-Napoca, Editura Media Muzica, 2001 

88. Ripa, C. –Teoria superioara a muzicii, vol.1-2, Editura Media Musica, Cluj-Napoca, 2011 

89. Dictionar de termeni muzicali – Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2010 

 

 

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  Referat  25% 

  Test grilă 25% 

  EVALUARE ORALA 50% 

9.6. Standard minim de performanță 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Obligațiile minime ale studentului pentru a putea fi admis în examen, pe lângă prevederile date 

de regulamentele UVT, sunt: 

- realizarea și susținerea unui referat din tematica propusă, notat cu  - admis; 

- susținerea unui test grilă din teoria și notația muzicală, notat cu admis; 

- prezentarea a minim 5 solfegii din bibliografia propusă obținându-se pentu fiecare minim 

nota 5; 

Cerințele examenului constă în analiza și prezentarea unui solfegiu la prima vedere. 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

28.09.2017 

      Semnătura directorului de departament  

 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
 UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 
FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei TEORIE, SOLFEGIU, DICTAT 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

2.4. Anul de studii 4 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  / 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs / 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 

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

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

Examinări  

Tutorat   

Examinări 3 

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  22 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Număr de credite 2 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului / 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină; 

 - mijloace video necesare prezentării power – point. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi 

configuraţia sonoră (având un grad mediu de ificultate),  

pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
 UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 
dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

 

Competențe transversale   

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii (principii, 

norme, date, clasificări); Aria metodologică: însuşirea 

unor instrumente de analiză şi creaţie muzicală (metode, 

tehnici, procedee de analiză şi creaţie muzicală); Aria 

artistică: aprecierea şi interpretarea unor lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de 

codificare grafică a muzicii cu scopul formării culturii 

auditive şi dezvoltării gândirii muzicale.  

 Codificarea – decodificarea configuraţiei sonore în/din 

grafia muzicală, aplicând principii şi metode specifice  

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale  pentru 

formarea unui auz muzical complex (melodic, armonic, 

polifonic) 

 Elaborarea de teme care vizează traducerea grafică a 

unor configuraţii sonore sau care exprimă sonor grafia 

muzicală, utilizând principiile şi metodele consacrate, cu 

grad mediu de dificultate 

 

 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

/ / / 

8.2. Seminar  Metode de predare Observații 

Exerciţii de intonare a 

intervalelor; 

Conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 
 

Exerciţii de intonare a 

elementelor modale 

caracteristice, 

Conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 
 

Exerciţii de intonare acordică; Conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 
 

Exerciţii de audiţie şi 

recunoaştere a intervalelor şi 

acordurilor; 

Conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 
 

Solfegii tonale, modale şi 

atonale; 

Conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
 UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 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  Referat 1 25% 

  Referat 2 25% 

  EVALUARE ORALA 50% 

9.6. Standard minim de performanță 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Obligațiile minime ale studentului pentru a putea fi admis în examen, pe lângă prevederile date 

de regulamentele UVT, sunt: 

- realizarea și susținerea a două referate din tematica propusă, notat cu  - admis; 

- prezentarea a minim 5 solfegii din bibliografia propusă obținându-se pentu fiecare minim 

nota 5; 

Cerințele examenului constă în analiza și prezentarea unui solfegiu la prima vedere. 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

 

28.09.2017 

      Semnătura directorului de departament  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
 UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

  

FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ŞI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ŞI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii ZI 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei TEORIE, SOLFEGIU, DICTAT 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  Lect.univ.dr Eudjen Cinc 

2.4. Anul de studii 4 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  / 3.3. seminar/laborator  2 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs / 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  10 

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

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

Examinări  

Tutorat   

Examinări 3 

Alte activități ...  

3.7. Total ore studiu individual  22 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Număr de credite 2 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competențe   

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului / 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  - sală de seminar; 

 - tablă liniată, caiete de muzică; 

 - pian – pianină; 

 - mijloace video necesare prezentării power – point. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale C1  

Realizarea unei corelaţii corecte între textul muzical şi 

configuraţia sonoră (având un grad mediu de ificultate),  
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pe baza abilităţilor auditive şi de scris-citit muzical 

dobândite (inclusiv auzul muzical interior) 

 

Competențe transversale   

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Aria teoretică: cunoaşterea teoretică a muzicii (principii, 

norme, date, clasificări); Aria metodologică: însuşirea 

unor instrumente de analiză şi creaţie muzicală (metode, 

tehnici, procedee de analiză şi creaţie muzicală); Aria 

artistică: aprecierea şi interpretarea unor lucrări muzicale 

7.2. Obiectivele specifice   Explicarea şi experimentarea diverselor exemple de 

codificare grafică a muzicii cu scopul formării culturii 

auditive şi dezvoltării gândirii muzicale.  

 Codificarea – decodificarea configuraţiei sonore în/din 

grafia muzicală, aplicând principii şi metode specifice  

 Analiza şi recunoaşterea de texte muzicale  pentru 

formarea unui auz muzical complex (melodic, armonic, 

polifonic) 

 Elaborarea de teme care vizează traducerea grafică a 

unor configuraţii sonore sau care exprimă sonor grafia 

muzicală, utilizând principiile şi metodele consacrate, cu 

grad mediu de dificultate 

 

 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

/ / / 

8.2. Seminar  Metode de predare Observații 

Exerciţii de intonare a 

intervalelor; 

Conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 
 

Exerciţii de intonare a 

elementelor modale 

caracteristice, 

Conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 
 

Exerciţii de intonare a seriilor 

atonale; 

Conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 
 

Exerciţii de intonare acordică; Conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 
 

Exerciţii de audiţie şi 

recunoaştere a intervalelor şi 

acordurilor; 

Conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 
 

Solfegii tonale, modale şi 

atonale; 

Conversaţia, exemplificarea, exerciţiul, 

metoda descoperirii 
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 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  Referat 1 25% 

  Referat 2 25% 

  EVALUARE ORALA 50% 

9.6. Standard minim de performanță 

Nota finală rezultă din: activitatea din timpul semestrului 50%, nota de examen 50%. 

Obligațiile minime ale studentului pentru a putea fi admis în examen, pe lângă prevederile date 

de regulamentele UVT, sunt: 

- realizarea și susținerea a două referate din tematica propusă, notat cu  - admis; 

- prezentarea a minim 5 solfegii din bibliografia propusă obținându-se pentu fiecare minim 

nota 5; 

Cerințele examenului constă în analiza și prezentarea unui solfegiu la prima vedere. 
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

28.09.2017 

 

      Semnătura directorului de departament  
 


