
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 Istoria Muzicii Universale 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Muzică Religioasă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei ISTORIA MUZICII UNIVERSALE 2.2. Cod disciplină MR 102 

2.3. Titularul activităţii de curs DOMIN ADAM 

2.4. Titularul activităţii de seminar ȘUȘMAN DRAGOȘ 

2.5. Anul de 

studiu 
I 2.6. 

Semestrul 
I,II 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – obligatorie, Op 

– opţională, F – facultativă) 

O, 

FD 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

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

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
56 din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 90 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 20 

Examinări 40 

Alte activităţi (exersări practice) 60 
 

 

3.7 Total ore studiu individual 190 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 28 

3.10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Filozofia culturii, Cultură şi Civilizaţie europeană 

4.2. de competenţe 
Istoria muzicii bizantine;Istoria muzicii cunoştinţe generale 

 

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 tablă şi hărţi 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale -cunoştinţe generale privind utilizarea resurselor de învăţare privind formare 

profesională; 

-cunoştinţe şi abilităţi practice privind cercetarea în domeniul ştiinţelor religioase şi 

istorice; 



-capacitate de a înţelege fenomene religioase şi culturi noi; 

1.Cognitive 

a.să cunoască generalităţi şi particularităţi legate de periodizarea istoriei muzicii-               

Antichitatea, Evul Mediu,Renaşterea,Barocul, Clasicismul, Romantismul, Epoca 

contemporană 

-să definească şi să înţeleagă elementele de limbaj muzical-melodie, ritm, armonie, 

polifonie,dinamică, agogică, timbru 

-să utilizeze corect termenii de specialitate:epocă istorică ,stilul epocii, stilul 

compozitorului; 

-să dobândească noţiuni generale de bază despre viaţa şi creaţia compozitorilor şi 

noţiuni particulare despre sonoritatea lucrărilor personalităţilor artistice diverse ; 

b.Explicare si interpretare : 

-realizarea de conexiuni cu evoluţia altor forme de artă şi de gândire:religie filosofie, 

literatură, arte plastice; 

-argumentarea enunţurilor în funcţie de cunoştinţele dobândite la celelalte discipline 

de bibliografia generală şi de specialitate; 

-analiza şi sinteza unor informaţii cu privire la evoluţia epocilor,a stilurilor 

generalizarea noţiunilor privind gândirea muzicală a unei epoci, concretizarea cu 

privire la înţelegerea principiilor de creaţie aparţinând unui compozitor; 

-demonstrarea, organizarea şi planificarea informaţiilor teoretice şi a audiţiilor 

aferente în scopul dezvoltării capacităţii studenţilor de a înţelege şi selecta valoric 

lucrările muzicale pe parcursul evoluţiei istorice ; 

2. Tehnice / profesionale: 

-rezolvarea unor probleme prin realizarea unor tabele,scheme explicite,cuprinzând 

sinteza informaţiilor cursurilor sau seminariilor etc.; 

-descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene cu ajutorul exemplelor muzicale 

sau imaginilor-utilizarea retroproiectorului,folosirea dividiurilor.CD-urilor în scopul 

receptării şi înţelegerii informaţiilor; 

-capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite cu ajutorul exemplelor 

muzicale sau de tip multimedia; 

-cursurile şi seminariile trebuie să dezvolte abilităţi de cercetare, de creativitate prin 

diverse metode; 

-în urma desfăşurării cursurilor şi seminariilor studenţii trebuie să aibă capacitatea de 

a soluţiona diverse aspecte legate de problematizarea noţiunilor istorice,stilistice şi 

estetice caracteristice unei epoci, unui compozitor sau unei lucrări muzicale 

3. Atitudinal – valorice : 

-se urmăreşte găsirea fundamentului etic comun al gândirii artistice proprii fiecărei 

epoci,descifrându-se atât aspectele pasagere,cât şi cele permanente în evoluţia vieţii 

artistice în special şi a vieţii spirituale în general; 

-se urmăreşte astfel dezvoltarea capacităţii studenţilor; 

-dezvoltarea capacităţii studenţilor de a înţelege şi selecta creaţiile artistice nu doar 

prin prismă stilistică şi estetică ci mai ales prin aceea de ordin etic,descoperind astfel 

criteriul esenţial de selecţie a valorilor create de spiritul 

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 

 Disciplina urmăreşte dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind 

evoluţia istoriei muzicii,a fenomenelor  muzicale şi a personalităţilor din 

domeniul muzicii. 

7.2 Obiectivele specifice -cursul de istoria muzicii universale şi româneşti trebuie să înlesnească 

însuşirea şi înţelegerea conexiunilor între mijloacele de limbaj muzical 

-să formeze capacităţi necesare pentru înţelegerea şi cunoaşterea stilului 

muzical aparţinând unei opere,unui compozitor,unei epoci istorice,stabilind 



particularităţi şi generalităţi despre gândirea muzicală de-a lungul timpului 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Semestru I 

1.Periodizarea istoriei muzicii; Cultura muzicală în Antichitate -

1h. 

2.Muzica în Evul Mediu.Cântecul bizantin; Cântecul gregorian-

1h. 

3.Muzica laică medivală; Apariţia şi dezvoltarea polifoniei.Ars 

Antiqua.-1h. 

4.Ars Nova.; Şcoala franco-flamandă.-1h 

5.Renaşterea în secolul al XVI-lea.Generalităţi; Forme şi genuri 

vocale-1h. 

6.Forme şi genuri instrumentale-1h. 

7.Barocul-J.S.Bach,G.F Haendel,Antonio Vivaldi-3h. 

8.Naşterea şi dezvoltarea genurilor vocal-

instrumentale.Opera,Oratoriul,Cantata în Italia, Anglia Franţa şi 

Germania.-3h. 

9.Dezvoltarea formelor şi genurilor instrumentale.-2h 

10.Clasicismul muzical J.Haydn, W.A.Mozart, 

Lw.Beethoven.Estetica, genurile,formele,stilul muzical-4h. 

11.Începuturile cântării în limba română.Muzica populară şi de 

curte la români;Raporturile cu muzica orientală şi 

europeană.Dimitri Cantemir,I Caianu-2h. 

12.Fragmente din sonate,suite şi partite de J.S.Bach.Oratoriul 

Messias de G.F.Haendel-3h. 

13.Claudio Monteverdi-1h. 

14.J.Haydn-Fragmente din sonate,cvartete,simfonii-2h. 

Semestru II 

1.W.A.Mozart-2h. 

2.L. v. Beethoven 2h. 

3.Romantismul în muzica europeană.Estetică,genuri,forme,stil în 

creaţia primelor decenii ale secolului al XIX-lea-Fr 

Schubert,C.M.von Weber-2h. 

4.R,Schumann,Fr.Chopin-2h. 

5.Apogeul Romantismului.Opera;Muzica simfonică 

programatică:H. Berlioz,Fr. Liszt,R.Wagner,G.Verdi.2h. 

6.Şcolile Naţionale, Postromantismul, Neoclasicismul, Verismul, 

Impresionismul.J.Brahms,A Bruckner, G Mahler, R Strauss;-2h. 

7.Ch Gounod, G Bizet, J. Massenet, C. Franck, C .C. Saint- Saens, 

G .Faure,Cl.Debussy, M Ravel, G.Puccini, P.Mascagni, O. 

Respighi 4h. 

8.Gr. Celor 5-2h. 

9.P. Ilici Ceaikovski, B Smetana, A Dvorak, Ed Grieg-2h. 

10.Curente şi tendinţe în cultura muzicală europeană din sec. al 

XX-lea.Expresinism, Neoclasicism, Postromantism-1h. 

11.Culturile muzicale în sec al XX-lea.A. Schonberg, A. Berg, 

A.Webern, P. Hindemith, Gr. Celor 6-1h. 

12. B. Bartok, Z. Kodaly, I. Stravinski, S. Prokofiev, D. 

-Aplicaţii- 

-Audiţii comentate- 

-frontal 

-În grup şi individual 

-videoproiector-

documentare 

 

 



Sostakovici-2h. 

13.Experimente în muzica de după al II-lea război mondial: 

Aleatorismul,Muzica concretă-2h. 

14.S Prokofiev-Romeo şi Julieta;B Bartok-Muzică pentru coarde 

percuţie şi celestă;D.Şostakovici-Concert pt vioară şi orchestră-2h.  

E 

8.2. Seminar   

Semestru I 
1.Periodizarea istoriei muzicii;Cultura muzicală în Antichitate-1h. 

2.Muzica în Evul Mediu.Cântecul bizantin;Cântecul gregorian-1h. 

3.Muzica laică medivală;Apariţia şi dezvoltarea polifoniei.Ars 

Antiqua.-1h. 

4.Ars Nova.; Şcoala franco-flamandă.-1h. 

5.Renaşterea în secolul al XVI-lea.Generalităţi; Forme şi genuri 

vocale-1h. 

6.Forme şi genuri instrumentale-1h. 

7.Barocul-J.S.Bach,G.F Haendel,Antonio Vivaldi-1h. 

8.Naşterea şi dezvoltarea genurilor vocal-

instrumentale.Opera,Oratoriul,Cantata în Italia, Anglia Franţa şi 

Germania.-1h. 

9.Dezvoltarea formelor şi genurilor instrumentale-1h. 

10.Clasicismul muzical J.Haydn, W.A.Mozart, 

Lw.Beethoven.Estetica, genurile,formele,stilul muzical-4h. 

11.Începuturile cântării în limba română.Muzica populară şi de 

curte la români;Raporturile cu muzica orientală şi 

europeană.Dimitri Cantemir,I Caianu-1h. 

12.Fragmente din sonate,suite şi partite de J.S.Bach.Oratoriul 

Messias de G.F.Haendel-1h. 

13.Claudio Monteverdi-1h. 

14.J.Haydn-Fragmente din sonate,cvartete,simfonii-1h. 

Semestru II 

1.W.A.Mozart-1h. 

2.L. v. Beethoven 1h. 

3.Romantismul în muzica. europeană.Estetică,genuri,forme,stil în 

creaţia primelor decenii ale secolului al XIX-lea-Fr 

Schubert,C.M.von Weber-1h. 

4.R,Schumann,Fr.Chopin-1h. 

5.Apogeul Romantismului.Opera;Muzica simfonică 

programatică:Hector Berlioz,Fr. Liszt,R.Wagner,G.Verdi-1h. 

6.Şcolile Naţionale, Postromantismul, Neoclasicismul, Verismul, 

Impresionismul.J.Brahms,A Bruckner, G Mahler, R Strauss-1h. 

7.Ch Gounod, G Bizet, J. Massenet, C. Franck, C .C. Saint- Saens, 

G .Faure,Cl.Debussy, M Ravel, G.Puccini, P.Mascagni, O. 

Respighi-1h. 

8.Gr. Celor 5-1h. 

9.P. Ilici Ceaikovski, B Smetana, A Dvorak, Ed Grieg-1h. 

10.Curente şi tendinţe în cultura muzicală europeană din sec. al 

XX-lea.Expresinism, Neoclasicism, Postromantism-1h. 

11.Culturile muzicale în sec al XX-lea.A. Schonberg, A. Berg, 

A.Webern, P. Hindemith, Gr. Celor 6-1h. 

-Audiții 

-Vizionare concerte 

simfonice 

-Vizionare opere 

-Analiză 

-Comparații 

 



12. B. Bartok, Z. Kodaly, I. Stravinski, S. Prokofiev, D. 

Sostakovici-1h. 

13.Experimente în muzica de după al II-lea război mondial: 

Aleatorismul,Muzica concretă-1h. 

14.S Prokofiev-Romeo şi Julieta;B Bartok-Muzică pentru coarde 

percuţie şi celestă;D.Şostakovici-Concert pt vioară şi orchestră-1h.   

8.3. Bibliografie   

   

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoasterea aprofundata a Istoriei Muzicii prin metode ştiinţifice avansate. 

 

 

10. Evaluare 

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu, LP-lucrari de control) Examen 

 - examen 50% 

- activităţi aplicative: seminar , lucrări practice 25% 

- probe de evaluare formativă (test docimologic, referat, eseu) 25% 

- alte 

activităţi:……………………………………………………………. 

 

Precizaţi instrumentele de evaluare formativă (pe parcurs): pentru curs şi aplicaţii 

Precizaţi instrumentele de evaluare finală: 

(exemplu: test docimologic, examinare orală, colocviu individual sau în grup, proiect, 

portofoliu etc.) 

 

 

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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