
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE ORTODOXĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1.4. Domeniul de studii Muzică 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Muzică Religioasă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei DIRIJAT CORAL 2.2. Cod disciplină MR 110 

2.3. Titularul activităţii de curs NEACȘU GEORGE 

2.4. Titularul activităţii de seminar NEACȘU GEORGE 

2.5. Anul de studiu I,II,III 2.6. Semestrul I,II,III, 

IV,V,VI 

2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – obligatorie, 

Op – opţională, F – facultativă) 

O, 

SP 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 
1 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
160 din care: 3.5. curs 80 

  

3.6. seminar/laborator 80 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 120 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 150 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 120 

Tutoriat 5 

Examinări 10 

Alte activităţi (exersări practice) 20 

 

3.7 Total ore studiu individual 425 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 160 

3.9 Total ore pe semestru 28 

3.10 Numărul de credite 12 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Teoria superioară a muzicii, Armonia, Contrapunctul, Istoria 

muzicii, coordonarea cu disciplinele încă în curs de 

desfăşurare fiind psibilă şi, în acelaşi timp, bine venită.  
 

4.2. De competenţe Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor disciplinei 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector, lap-top, flipchart 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 



Competenţe profesionale (proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, 

tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare):  

-capacităţi motrice de tehnică dirijorală,  

-capacitatea de a traduce muzical conţinutul de idei şi sentimente pe care îl degajă 

repertoriul, de a-l face inteligibil membrilor ansamblului, în repetiţii şi auditoriului, în 

actul interpretativ;  

-abilitatea de a analiza în detaliu o partitură şi de a-şi forma propria concepţie 

interpretativă;  

-capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite;  

-abilităţi de cercetare a valorilor repertoriului coral românesc şi universal, în vederea 

întocmirii unui repertoriu adecvat;  

-capacitatea de a concepe proiecte artistice şi a le derula;  

-capacitatea de a soluţiona probleme de natură tehnică şi interpretativă;  

-capacitatea de a organiza coruri şcolare şi de amatori, de a gestiona în mod eficient 

punerea în lucru a repertoriului, în funcţie de finalitatea acestuia (prezentare în 

concert, concursuri, festivaluri etc) şi circumstnţele de moment  

Competenţe transversale  Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile 

faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului 

potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de domeniul ştiinţific, cultivarea unui mediu 

ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice,/ promovarea unui sistem de valori 

culturale, morale, civice, valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în 

activităţile ştiinţifice, implicarea în dezvoltarea instituţională şi promovarea 

inovaţiilor ştiinţifice, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane sau instituţii 

cu responsabilităţi similare, participarea la propria dezvoltare personală  

7.2 Obiectivele specifice  Disciplină de sinteză, cursul de dirijat are menirea de a înarma studenţii cu 

cunoştinţele necesare viitoarei profesiuni de dirijori ai corurilor şcolare şi de 

amatori, de îndrumători şi organizatori ai mişcării corale.  

-formarea deprinderilor practice de dirijat,  

-formarea tehnicii dirijorale individuale,  

-însuşirea procedeelor de lucru cu ansamblu, conducerea efectivă a acestuia în 

vederea transpunerii auditive a partiturii muzicale,  

-dezvoltarea gustului estetic şi a dragostei pentru muzica corală,  

-deprinderea cunoştinţelor necesare viitoarei profesiuni de dirijori ai corurilor 

şcolare şi de amatori, de îndrumători şi organizatori ai mişcării corale,  

-formarea multilaterală a personalităţii viitorului dirijor de cor ca artist interpret, 

pedagog, psiholog şi manager artistic,  

Însuşirea unui bogat repertoriu din literatura corală românească şi universală - 

dedicată, atât corurilor de copii, cât şi celor mature, pe voci egale şi mixte – 

repertoriu ce serveşte ca bază practică de studiu în vederea însuşirii măiestriei 

dirijorale.  

În predarea unora din teme se impune coroborarea cursului cu analize de partituri şi 

audiţii muzicale în interpretări comparate.  
 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs 

Sem. I = 14 ore  

1.Istoricul artei dirijorale. Şcoala românească de dirijat (1 oră).  

2.Personalitatea dirijorului şi laturile activităţii lui. Aptitudini muzicale, 

intelectuale, morale, pedagogice, organizatorice. Pregătirea 

profesională, cultura muzicală generală (1 oră).  

3.Ansamblul coral, instrument colectiv. Categorii de voci şi tipuri de 

formaţii corale. Principii, metode şi procedee de clasificare a vocilor şi 

Metode de predare 

 Proiectarea 

activităţilor 

practice 

specifice  

 Explicarea 

repertoriului 

coral 

Observaţii 



de selecţionare a coriştilor. Organizarea funcţională a corului pe partide  

şi ansamblu. Amplasamentul vocilor şi partidelor corale (2 ore).  

4.Elementele principale ale tehnicii vocale corale. Respiraţia şi emisia 

în cântul coral, intonaţia şi acordajul. Sonoritatea corală. Vocalize şi 

exerciţii tehnice (2 ore).  

5.Articulaţia şi dicţia (1 oră).  

6.Formarea vocii corale. Vorbire şi cântare. Diverse metode de cânt şi 

utilizarea lor în cântul colectiv. Exerciţii pentru dezvoltarea vocalităţii şi 

sonorităţii corale (2 ore).  

7.Specificul artei dirijorale. Tehnica dirijorală - principii fundamentale. 

Aparatul dirijoral. Poziţia de bază. Exerciţii preliminare (1 oră).  

8.Tehnica tactării. Mişcarea dirijorală şi elementele ei (1 oră)  

9.Tactarea măsurilor de 4, 3 şi 2 timpi; desenul dirijoral al măsurii (3 

ore).  

 

Sem. II = 14 ore  

10.Partitura corală. Metodica citirii, studierii şi memorizării partiturii 

corale. Terminologia şi semiografia utilizată în scriitura corală. Analize 

şi citire de partituri corale (2 ore).  

11.Tactarea simplă şi concentrată a măsurilor de 6, 9 şi 12 timpi (4 ore);  

12.Coloritul tactării: poziţia iniţială, nivel, plan, extensie. Funcţiile 

mâinilor şi independenţa lor în dirijat (2 ore).  

13.Gesturi active şi gesturi pasive. Tactarea pauzelor (2 ore).  

14 Începutul execuţiei muzicale pe timpi compleţi şi pe părţi de timp (2 

ore).  

15.Procedee de realizare a finalului frazei muzicale. Încheierea 

sonorităţii pe timp complet şi pe parte de timp (2 ore).  

 

Sem. III = 14 ore  

16.Divizarea timpilor măsurii. Utilizarea episodică a mişcărilor 

subdivizate (2 oră).  

17.Concentrarea timpilor măsurii. Tactarea în unu; tempo de vals (2 oră)  

18.Coroana sau fermata.Coroana pe sunete; diferite tipuri de coroană. 

Coroana pe pauză, bară de măsură, între sunete, cezura (4 ore).  

19.Metodica instruirii corului. Repetiţia: metodica organizării şi 

desfăşurării; diverse tipuri de repetiţii; disciplina şi punctualitatea; 

repetiţia cu şi fără instrument (4 ore).  

 

Sem. IV 
20.Pregătirea dirijorului pentru repetiţie. Planul de muncă în repetiţii (2 

oră).  

21.Concertul. Organizare, prezentare, desfăşurare (2 oră).  

22.Managementul pregătirii corului pentru concursuri şi festivaluri (2 

oră).  

23.Dinamica muzicală. Nuanţele fixe şi realizarea lor dirijorală. 

Nuanţele mobile şi realizarea lor dirijorală. Schimbările bruşte de 

nuanţe (6 ore).  

24.Accentele (2 oră).  

 

Sem. V = 14 ore  

25.Agogica. Termeni de mişcare şi realizarea lor dirijorală. Termeni 

agogici. Modificări agogice bruşte. Tempo liber. Rubato (4 ore).  

26.Marcarea intrărilor pe parcursul execuţiei muzicale. Intrările pe timpi 

compleţi, pe părţi de timp, în metru binar şi metru ternar. Intrări 

concomitente: pe timp şi pe parte de timp. (4 ore);  

 Exercitii 

    



27.Măsurile compuse eterogen. Tehnica tactării lor simplu şi concentrat 

(4 ore)  

28.Măsurile alternative simetrice şi asimetrice. (2 oră) 

 

Sem. VI  
29.Conducerea liniilor melodice în lucrările polifonice. Analize şi 

audiţii. (2 oră) 

30.Acompaniamentul. Corul cu solişti. Corul cu acompaniament de 

pian. Audiţii. (2 oră)  

31.Repertoriu. Criterii de alegere şi tipuri de program.Repertoriul 

corurilor şcolare de voci egale, în diferite stiluri muzicale. Repertoriul 

corului mixt şcolar de liceu. Analize. Audiţii. Repertoriul corului de 

amatori. Educaţia muzicală şi estetică în cadrul acestor formaţii (10 

oră).  

8.2. Seminar/Aplicaţii/Lucrări practice 

 

Sem. I = 14 ore  

Exerciţii motrice preliminare tactării măsurilor: de adoptare a poziţiei de bază corecte a aparatului dirijoral, 

exerciţii pentru dobândirea mobilităţii şi independenţei mişcării braţelor, mişcarea dirijorală.  

Repertoriu:  
• W.A. Mozart - Ave verum  

• A. Bruckner - Locus iste  

• A. Stoia - Pe sub deal, pe sub pădure  

• Exaudet - Menuet  

• *** - Gaudeamus  

• Fr. Silcher - Cântecul nopţii  

• P. Guedron - Dragi îmi sunt doi ochi  

• Gh. Şoima - Haţegana  

 

Sem. II = 14 ore  

• B. Fliss - Cântec de leagăn  

• I. Vorobchievici - Noapte de vară  

• Al. Zirra - April  

• D. Pop - De-am avut de n-am avut  

• I. Cocişiu - Colind de păcurar  

• M. Negrea - Cântec de dragoste  

• L. van Beethoven - Mare liniştită  

 

Sem. III-14 ore 

• Fr. Schubert - Serenada  

• F. Mendelssohn-Bartholdy - Rămas bun codrului  

• P.I. Ceaikovski - A înnoptat nouraşul  

• J. Brahms - Serenada  

• H. Kretzschmar - Cântec de drumeţie  

• Fl. Comişel - Codrule, frunză galbină  

• V. Spătărelu - Şi dacă  

 

Sem. IV = 14 ore  

• I. D. Chirescu - Sfant, Domnul Savaot  

• I. Nicorescu - Surâs de aur  

• J.S. Bach - Sanctus  

• I. Cr. Danielescu - Frunză verde de sulfină  

• Gh. Dima - Sub fereastră  

• S. Drăgoi - Idilă bihoreană  

 



Sem. V = 14 ore  

• Şt. Popescu - Fluture  

• A. Dvorak - Lan de secară  

• C.M. von Weber - În crâng  

• Z. Kodaly - Două cântece maghiare  

• D. Cuclin - Dor, dorule  

• N. Ursu - Lino, Leano şi De doi 

• G.P.Palestrina - O, ce lumină  

• B. Donato - Câtec de primăvară  

• N. Oancea - Lângă leagăn  

• A. Stoia - Fata ardeleană  

• Grefiens - Lilioara  

•Cântecul păcurarului  

• A. Karastoianov - Cântec de toamnă  

• I. Odăgescu - Cântând plaiul Mioriţei  

 

Sem. VI = 14 ore  

• T. Jarda - Mă luai, luai  

• N.Lungu - Iubi-Te-voi, Doamne  

• D. Nemţeanu-Rotaru - Două jucări  

• Delcasso - Somn uşor  

• Fr. Schubert - Cântec de leagăn  

• Ad. Papin - Sărbătoare andaluză  

• Costache Palade - Cântec de mai,  

• Fr. Schubert - Trandafirul,  

• L. Profeta - Cântec de tabără,  

• A. Ivăşcanu - Concertul primăverii  

• A. Motora-Ionescu - Făt-Frumos  

• J. Ph. Rameau - Seara-n crânguri  

8.3. Bibliografie 
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8. Cesnokov P. G. – Corul şi conducerea lui, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1957 ;  

9. Cristescu O. – Cântul. Probleme de tehnică şi interpretare vocală, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1963 ;  

10. Chirescu D. Ioan – Cântecul de mase şi muzica corală, în rev. Muzica, nr. 8, Bucureşti, 1964 ;  

11. Ciobanu Gh.-Studii de etnomuzicologie şi bizantinolog.,vol. I, II, Ed. Muzicală, Bucureşti,1974, 1979 ;  

12. Gâscă N. – Arta Dirijorală. Tehnica dirijorală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 ;  

13. Gâscă N – Arta Dirijorală. Dirijorul de cor, Ed. Hyperion, Chişinău, 1992 ;  

14. Gâscă N – Interpretarea muzicii corale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004 ;  

15. Giuleanu V. – Melodica bizantină, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1981 ;  

16. Giuleanu V. – Tratat de teoria muzicii, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1986 ;  

17. Marcu B. – Dirijorul ansamblului de amatori, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1958 ;  

18. Pascu G, Boţocan M. – Carte de istorie a muzicii, vol. I-II, Ed. Vasiliana, Iaşi, 2003 ;  

19. Romanu I. – Dirijorul de cor şi cânt coral, vol. I-II, Universitatea Timişoara, 1971, 1973 ;  

20. Ţurcanu N. – Corul şi conducerea lui, Universitatea Braşov, 1977  

21. Alexandrescu Dragoş – Ghidul dirijorului de cor bisericesc, Ed. Sf. Gheorghe-Vechi, Bucureşti, 1988;  

22. Botez D. D – Despre repertoriu şi interpretare la formaţiile corale e amatori, Supliment la rev. Muzica nr. 

3, 1954 ;  

23. Gâscă N. – Arta Dirijorală. Tehnica dirijorală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982 ;  



24. Gâscă N – Arta Dirijorală. Dirijorul de cor, Ed. Hyperion, Chişinău, 1992 ;  

25. Gâscă N – Interpretarea muzicii corale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Capacitatea de a organiza coruri şcolare şi de amatori, de a gestiona în mod eficient punerea în lucru a repertoriului, 

în funcţie de finalitatea acestuia  şi circumstanţele de moment. 

 

10. Evaluare 

-examen / colocviu / lucrari practice  Examen 50 %  

-activităţi aplicative: seminar / laborator / lucrări practice  L.P. 25 %  

-probe de evaluare formativă (test docimologic, referat, 

eseu, portofoliu, proiect)  

%  

- alte activităţi: V.P.  V.P. 25 %  

 

10.6 Standard de performanţă:  

Standarde minime pentru nota 5:  

- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;  

- cunoaşterea partiturii.  

- minimum de abilităţi de yehnică dirijorală.  

Standarde pentru nota 10:  

- abilităţi dirijorale, cunoştinţe teoretice temeinice, în domeniu;  

- cunoaşterea temeinică a partiturii,  

- interpretarea artistică a partiturii;  

- promptitudine şi inventivitate în sesizarea, rezolvarea şi redarea conţinutului de idei şi sentimente din repertoriu, în 

lucrul cu ansamblul coral. 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

 25.06.2013     ……………..………….           …………………………. 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

    3.07.2013.      ……………………. 
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