
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 
Canto coral  2.2. Cod disciplină MR 106 

2.3. Titularul activităţii de curs NECHITA COSTEL 

2.4. Titularul activităţii de seminar NECHITA COSTEL 

2.5. Anul de 

studiu 
I 2.6. 

Semestrul 
I,II 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

VP 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O, 

DD 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 
1 din care: 3.2. curs 0 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
28 din care: 3.5. curs 0 

  

3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi (exersări practice) 6 

 

3.7 Total ore studiu individual 61 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 45 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum Armonie, Contrapunct, Istoria muzicii. 

Pian 

4.2. De competenţe 
Teoria superioară a muzicii 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Repertorii 

5.2. De desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Pianinină(pian) 

 

6. Competenţe specifice acumulate 



Competenţe profesionale Pproiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor 

metode, Tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare: 

- capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele de tehnică vocală 

dobăndite; 

- abilităţi de cercetare, creativitate în arta interpretării vocale; 

- capacitatea de a concepe proiecte şi a le derula; 

- capacitatea de a soluţiona problemele de tehnică vocală pe care le presupune 

partitura. 

Competenţe transversale  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 dezvoltării personale. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

-formarea unor viitori profesori de canto cu o bună pregătire teoretică şi 

tehnico-aplicativă în ce priveşte arta cântului 

-formarea capacităţilor de a exemplifica corect vocal-intonaţional şi 

interpretativ, de a sesiza defectele de emisie, articulaţie şi dicţie, de a cunoaşte 

mijloacele de corectare a acestora 

7.2 Obiectivele specifice Cognitive (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor disciplinei) 

a.Cunoastere si întelegere: 

-definirea conceptelor de bază ce ţin de tehnica cântului vocal; 

-utilizarea corectă a termenilor de specialitatea cântului vocal; 

-cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare profesiei / disciplinei; 

b.Explicare si interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 

procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei): 

-realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii; 

-argumentarea enunţurilor; 

-demonstrarea, organizarea şi planificarea; 

 

8. Conţinuturi 

8.2. Lucrare practică Metode de predare Observaţii 

 

Aplicaţii(probleme teoretico-aplicative) 

Sem. I = 14 ore 

1.Aparatul vocal (1 oră). 

2.Formarea sunetului vocal (1 oră). 

3.Aspectele fiziologice ale vocii (2 ore). 

4.Calităţile vocii cântate (1 oră). 

5.Clasificarea vocilor. Audiţie. (2 ore). 

6.Poziţia corpului şi a gurii în timpul cântatului (1oră). 

7.Respiraţia; exerciţii de respiraţie costo-

diafragmatică (2 ore). 

8.Emisia vocală (2 ore). 

9.Coloritul vocalelor (2 ore). 

Sem. II = 14 ore 

10.Omogenizarea registrelor (2 ore). 

Explicația 

Demonstrația 

Exemplificarea 

Conversația 

 

 



11.Dezvoltarea ambitusului vocilor. Exerciţii (2 ore). 

12.Intonaţie şi acordaj. Exerciţii şi vocalize (2 ore). 

13.Supleţea şi agilitatea. Exerciţii şi vocalize (2 ore). 

14.Articulaţia şi dicţia (2 ore). 

15.Despărţirea în silabe în cântul coral (2 ore). 

16.Reunirea cuvintelor în fraza muzicală, în cântul 

coral (2 ore). 

8.3. Bibliografie 
1. R. Husson, Vocea cântată, R. Husson, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1968; 

2. Dorizo Alexandru, Vocea-mecanisme, afecţiuni, corelaţii, 

Editura Medicală, 1972; 

3. Ada Burlui, Introducere in arta cântului, Ed. Apollonia, 

1996, Iaşi 

4. Emil Pinghireac, Arta cântului vocal, Editura Fundaţiei 

“România de Mâine”, Bucureşti, 1999; 

5. Piso Ion, Cibernetica fonaţiei în canto, Editura Muzicală, 

Bucureşti, 2000; 

6. Pinghireac Georgeta, Simboluri estetice ale vocii de soprană, 

Editura Universităţii de Muzică, 2003; 

7. Viardot Pauline, O oră de studio, Vol 1 şi 2, Editura Cd-

Sheet Music, 2005; 

8. Cătălina Ionela Chelaru, Un instrument excepţional: vocea 

umană, vol. I, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005; 

9. Ada Burlui, Concepte interpretative în musica vocală a 

secolului XX, Editura Junimea, Iaşi, 2006; 

10. Ada Burlui, Elemente de strategie vocală, Editura Artes, Iaşi, 

2006; 

11. Paula Ciochină, Elemente de tehnică şi stil în cant, Editura 

Lumen, Iaşi, 2006; 

12. Ana Rusu, Tehnica şi virtuozitatea solistică, condiţii 

necesare interpretării vocale, Editura Media-Musica, Cluj, 

2006; 

 

Studii de canto 

1. Ada Burlui, Pledoarie pentru o filosofie a cântului, Reviste 

Artes, nr. 5, Iaşi, 2005; 

2. Cozeanu M. D., Rusu Daniela, Ciochină Paula, Drug V. L., 

Ciochină Al. D., Michels Liliana, Metode de explorare a 

vocii la soliştii profesionişti, în Rev. Med. Chir, Iaşi, 2006.   

  

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Organizarea si mobilizarea unui posibil cor, în funcţie de performanţa obţinută în urma unei selecţii 

profesioniste. Antrenarea şi perfecţionarea vocii.   

 

10. Evaluare finală (E-examen, C-colocviu, LP-lucrari de control) 

Forme şi 

metode de 

evaluare 

(exprimare 

procentuală) 

- examen / colocviu / lucrari practice 50% 

- activităţi aplicative: seminar / laborator / lucrări practice 25% 

- probe de evaluare formativă (test docimologic, referat, eseu, portofoliu, 

proiect) 
V.P. 

25% 

- alte activităţi (precizaţi):…………………………………………………….  

 Precizaţi instrumentele de evaluare formativă (pe parcurs): intonarea de vocalize, 

arii şi partide corale predate la clasă, test scris pentru verificarea cunoştinţelor 

teoretice 

Precizaţi instrumentele de evaluare finală: Examinare orală - intonarea de vocalize 



şi interpretarea repertoriului predat. 

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

proiect, portofoliu etc.) 

10.6 Standard de performanţă:  

Standarde minime pentru nota 5: 

- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii; 

- intonarea satisfăcătoare a exerciţiilor de tehnică vocală şi a re pertoriului predat. 

Standarde pentru nota 10: 

- abilităţi de tehnică vocală, cunoştinţe certe din teoria şi tehnica cântului coral; 

- interpretarea vocalizelor şi conştientizarea rolului pe care îl au în dezvoltarea tehnicii vocale; 

- interpretarea artistică şi creativă a repertoriului de arii şi lied-uri, dovedind că studentul şi-a însuşit 

cunoştinţele şi deprinderile de cânt vocal profesionist 

 

 

 

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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