
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2021/22 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Teatru și artele spectacolului  

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Artele spectacolului (coregrafie) 

1.6. Calificarea Licențiat în artele spectacolului (coregrafie) 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Media 

2.1. Denumirea disciplinei Muzică (canto tradițional) 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

X   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Dr. Fazakas Áron 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Ocskay Klára 

laborator  

proiect  

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 5 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBZK0201 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 3 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Total ore studiu individual 22 

3.10. Distribuția fondului de timp: Ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 5 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

d) Tutoriat – 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  – 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum – 

4.2. de competențe – 

 

 

 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

– cunoștințe muzicale de bază, tehnica cântului 

– sistemul de semne al cântecelor populare – citirea și scrierea acestora în partitură  

– tehnici de interpretare ale cântecelor populare  

– particularități stilistice muzicale ale regiunilor etnografice maghiare  

– dezvoltarea memoriei muzicale pe baza audițiilor  

– cunoașterea cântecelor populare maghiare, cântecelor de ocazie și cântecelor pentru copii  

– interpretarea corectă a cântecelor populare din punct de vedere stilistic 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 – realizarea legăturii transversale dintre cântec-mișcare-dans din punct de vedere formal, 

teoretic și stilistic  

– dezvoltarea gustului muzical  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Cântul – procedeu de expresie de-alungul 

istoriei/etnografi maghiar în secolul al 20-lea 

Explicația, expunerea, audiția 1 

2. Tehnica corectă a interpretării vocale Explicația, expunerea, audiția 1 

3. Interpretarea cântecelor populare Explicația, expunerea, audiția 1 

4. Rolul cântecelor populare în societate Expunerea, explicația, 

conversația 

1 

5. Particularitățile ale cântecelor populare maghiare 

 

Expunerea, explicația, 

demonstrarea, audiția 

1 

6. Caracteristici generale ale cântecelor din 

Transilvania 

Expunerea, explicația, audiția 1 

5.1.  De desfășurare a cursului Cursurile de muzică necesită echipament audio și video. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Orele de seminar necesită echipament audio și video. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Dobândirea competenței interpretative ale cântecelor populare maghiare în 

concordanță cu mișcarea coreografică.  

Distingerea particularităților stilistice muzicale ale regiunilor etnografice și 

utilizarea acestora în interpretarea muzicală vocală. Emiterea corectă a 

sunetului, dobândirea tehnicii corecte a cântului. Audiția și analiza mai 

multor tipuri de interpretări ale cântecelor populare. Rolul cântecelor în ceea 

ce privește comunicarea, diferitele moduri de expresie ale societății umane în 

toate regiunile folclorice.  

7.2. Obiectivele specifice 

 

La sfârșitul semestrului studenții vor fi capabili:  

- să cunoască tehnica interpretării vocale corecte  

- să conștientizeze particularitățile stilistice ale muzicii populare maghiare  

- să dezvolte interpretarea vocală expresivă și simțul ritmic  

- să se familiarizeze cu cântarea în grup, astfel vor receptivi în privința noilor 

experiențe muzicale dobândite  

- să cunoască folclorul muzical maghiar, românesc și țigănesc din 

Transilvania  

- să conștientizeze particularitățile stilistice muzicale ale regiunilor folclorice  

- să întărească valorile sociale prin cântarea în grup  

- să-și dezvolte personalitatea, să-și îmbogățească cunoașterea și sufletul  



 

7. Cântece populare de ocazie în folclorul maghiar Expunerea, explicația, 

conversația, demonstrarea 

1 

8. Cântece de pe câmpie – caracteristici stilistice  Expunerea, explicația, 

demonstrarea, audiția 

1 

9. Cântece de joc de pe câmpie  Expunerea, explicația, 

demonstrarea, audiția 

1 

10. Doine, cântece de jale de pe câmpie Expunerea, explicația, 

demonstrarea, audiția 

1 

11. Particularități ale muzicii din Sic Expunerea, explicația, audiția 1 

12. Cântecele doinite din Sic Expunerea, explicația, 

demonstrarea, audiția 

1 

13. Cântece de joc din Sic  Explicația, demonstrarea, 

audiția 

1 

14. Recapitulare pentru examen Explicația, conversația, audiția 1 

Bibliografie 

 Almási István, Az erdélyi magyar népzene 

 Bartók Béla és Kodály Zoltán, Erdélyi magyar népdalok, Budapest, 1921  

 Dömötör Tekla, Magyar Néprajz VI. – Népzene • Néptánc • Népi játék. Budapest, 1990  

 Járdányi Pál, Magyar népdaltípusok I–II. Budapest, 1961 

 Magyar Népzene Tára I-XII. Budapest, 1951–2011  

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Cântul – procedeu de expresie de-alungul 

istoriei/etnografi maghiar în secolul al 20-lea 

Interpretare vocală 1 

2. Tehnica corectă a interpretării vocale Interpretare vocală 1 

3. Interpretarea cântecelor populare Interpretare vocală 1 

4. Rolul cântecelor populare în societate Interpretare vocală 1 

5. Particularitățile ale cântecelor populare maghiare 

 

Interpretare vocală 1 

6. Caracteristici generale ale cântecelor din 

Transilvania 

Interpretare vocală 1 

7. Cântece populare de ocazie în folclorul maghiar Interpretare vocală 1 

8. Cântece de pe câmpie – caracteristici stilistice  Interpretare vocală 1 

9. Cântece de joc de pe câmpie  Interpretare vocală 1 

10. Doine, cântece de jale de pe câmpie Interpretare vocală 1 

11. Particularități ale muzicii din Sic Interpretare vocală 1 

12. Cântecele doinite din Sic Interpretare vocală 1 

13. Cântece de joc din Sic  Interpretare vocală 1 

14. Recapitulare pentru examen Interpretare vocală 1 

Bibliografie 

 Almási István, Az erdélyi magyar népzene 

 Bartók Béla és Kodály Zoltán, Erdélyi magyar népdalok, Budapest, 1921  

 Dömötör Tekla, Magyar Néprajz VI. – Népzene • Néptánc • Népi játék. Budapest, 1990  

 Járdányi Pál, Magyar népdaltípusok I–II. Budapest, 1961 



 Magyar Népzene Tára I-XII. Budapest, 1951–2011  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Această fișă a fost întocmită având în vedere disciplinele asemănătoare predate la Academia de Muzică 

”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezență minimum 80% la orele de curs și de seminar. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs - recunoașterea și analiza 

regională, formală și 

funcțională a cântecelor 

populare studiate  

 

 

- examen oral, interpretare 

vocală  

 

75% 

   

10.5.  Seminar - cunoașterea cântecelor 

populare și 

particularitățile stilistice 

ale acestore – aplicarea 

lor în interpretarea 

vocală 

- audiție  

 

25% 

Laborator    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

Cunoașterea repertoriului folcloric vocal este foarte importantă pentru coregrafi și viitori instructori, însă 

prezența minimă de 70% reprezintă doar nota de trecere (5). 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

 01.09.2022             ..................................                     ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

05.09.2022       …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 

 

  

 


