FIŞA DISCIPLINEI
anul universitar 2022 – 2023

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învățământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de
2.6.
II
studiu
Semestrul

Universitatea Babeș-Bolyai
de Teologie Ortodoxă
de Teologie Ortodoxă
Teologie (Ortodoxă)
Licență
Pastorală

2.2. Cod disciplină

OLR0510

Arhid. Lect. univ. dr. Daniel Mocanu
Arhid. Lect. univ. dr. Daniel Mocanu
2.7. Tipul de
4
VP 2.8. Regimul
evaluare
disciplinei
(E/C/VP)

DC

Cântare corală IV

3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
2
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
săptămână
3.4. Total ore din
28
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
planul de învățământ
Distribuţia fondului de timp de studiu individual
 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi
pe teren
 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
 Tutoriat
 Examinări
 Alte activităţi (exersări practice)
Total ore activităţi individuale
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

47
28
75
3

Cunoștințe de educație muzicală
Atenție auditivă, calități vocale

2
28
ore
15
12
8
5
5
2
47

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

Sală de curs, dotată cu pian și aparatură video.
Sală dotată cu tablă, ecran de proiecție, videoproiector,
laptop, sistem audio, pianină.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C.1. Utilizarea adecvată a elementelor de limbaj muzical, în concordanță cu tehnica
vocală bisericească.
C.1.1. Însușirea cunoştinţelor despre formele muzicale întâlnite în practica muzicală.
C.1.2. Educarea deprinderilor de auz şi ritm muzical.
C.1.3. Formarea deprinderilor de intonaţie, impostaţia muzicală.
C.1.4. Recunoaşterea auditivă a elementelor de limbaj şi reprezentarea lor grafică.
C.1.5. Cunoaşterea tipurilor de formaţii corale; cunoaşterea şi selectarea vocilor;
alegerea repertoriului adecvat.
C.1.6. Educarea vocală a corului, învăţarea anatomiei aparatului vocal; tehnica
cântatului în cor.
C.2. Aplicarea tehnicilor specifice muzicii vocale în general, la muzica vocală
bisericească, în context liturgic.
C.2.1. Aplicarea pieselor muzicale, citind partitura.
C.2.2. Analizarea elementelor de limbaj şi de tehnică vocală, pe baza partiturii.
C.2.3. Formarea deprinderilor de solfegiere.
C.2.4. Redarea corectă a textului muzical.
C.2.5. Înţelegerea conştientă şi emoţională a lucrărilor muzicale corale studiate în
repertoriu.

Competenţe transversale

CT. 1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate
pe opţiuni valorice explicite,
specifice specialistului în ştiinţele educaţiei.
CT.2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice
desfășurării proiectelor si programelor din domeniul științelor educaţiei.
CT.3. Utilizarea unor metode si tehnici eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în
vedere formării si dezvoltării profesionale continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Dezvoltarea competențelor de cântare în cor, alegerea adecvată a
disciplinei
Repertoriului.
7.2 Obiectivele specifice
- Formarea deprinderilor de scris - citit muzical, melodic şi armonic,
precum şi dezvoltarea auzului intern armonic.
- Compararea unor elemente de limbaj muzical recunoscute în
cântecele interpretate şi în audiţii.
- Redarea vocală a unor cântece şi teme accesibile, pe baza audiţiei şi
a descifrării creaţiei muzicale bisericești.
- Înţelegerea specificului fiecărei laturi a acestei discipline: dirijatul
corului şi cântatul coral.
- Utilizarea sunetului muzical, valorizat în combinaţii ritmice şi
melodice proprii muzicii bisericești, în varianta aplicată.

- Interpretarea individuală şi colectivă (vocală), respectând
problematica impusă de repertoriul accesibil propus.

8. Conţinuturi
8.2. Seminar
Chinonice și Cântări duminicale după diferiţi autori:
Nicolae Lungu, Paul Constantinescu, Gheorghe
Danga, Gavriil Muzicescu, D.G. Kiriac, Gheorghe
Cucu, Vasile Stanciu, etc. prezentarea lucrărilor şi
interpretare.
Concluzii

Metode de predare

Nr ore

Prelegerea, conversaţia,
demonstrația – mijloace media,
exercițiul, modelarea

26 ore

Prelegerea, conversaţia,
demonstrația – mijloace media,
exercițiul, modelarea

2 ore
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Cluj-Napoca, 1986.
Voinea, Silvia, Incursiune în istoria artei cântului şi a esteticii vocale, Editura Pro Transilvania,
Bucureşti, 2002.
Colecţii de cântări corale din biblioteca titularului de curs.
Piese corale din repertoriul compozitorilor: B. Bartók, Mihail Jora, Paul Constantinescu, Nicolae Ursu,
Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Sabin Păutza, Tudor Jarda, Dan Voiculescu, Eduard Tereny, Adrian Pop,
G. Musicescu, Gheorghe Dima, D.G. Kiriac, Gh. Cucu, Ion Vidu, M. Negrea, S. Drăgoi, Nicu
Moldoveanu, Nicolae Lungu, Ion Runcu, Mihail Berezovsky, George Muzicescu, Gheorghe Danga,
Gheorghe Cucu, D.G. Kiriac, Constantin Drăgușin, Dimitrie Cunțanu, Vasile Petrașcu, Augustin Bena,
Ioan Cartu, Stelian Ionașcu, Dan Mihai Goia, Vasile Stanciu, etc.

10 .Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

-

Parcurgerea acestei discipline va dezvolta studenţilor competenţe privind arta dirijorală și
interpretarea corală.
- Conţinutul unităţilor de învăţare este conceput în urma consultării principalului angajator al
absolvenţilor astfel încât competenţele dobândite să corespundă activităţii profesionale.
- În ce priveşte aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, studenţii care parcurg cursul sunt
potenţiali parteneri de dialog cu studenţii din sistemul vocaţional muzical.
11. Evaluare
Tip activitate
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Participare activă şi
sistematică la
activitățile de
seminar.
Participare activă şi
sistematică la
activitățile corului:
concerte, misiuni,
practică de strană.
Corectitudine şi
expresivitate în
interpretarea
repertoriului propus

Probele practice,
observația sistemică,
investigația

10.3 Pondere din nota
finală
40%

Observația sistemică,
investigația

40%

Observația sistemică,
investigația

20%

10.6 Standard minim de performanţă: Dobândirea unor cunoştinţe generale despre cântarea corală
bisericească românească. Demonstrarea tehnicii de interpretare a unui minirepertoriu, cu respectarea
principiilor privind articulația și dicția. Respectarea justă a stilului și a manierei de interpretare.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

21.04.2022

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament
…………………….

