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Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Teologie 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

Instituția de învățământ Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea  de TEOLOGIE ORTODOXĂ ”Andrei Șaguna” 

Departamentul  de TEOLOGIE  

Domeniul de studii Muzică 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii Muzică Religioasă 

 

2. Date despre disciplină 

 

Denumirea disciplinei DIRIJAT CORAL 

Codul cursului 
Tipul 

cursului 
An de studiu Semestrul Număr de credite  

38.01.S.01.I.507 Obligatoriu I I 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 

E DS 

Titular activități curs Lect. Dr. Streza Dan Alexandru 

Titular activități seminar / 

laborator/ proiect  
Lect. Dr. Streza Dan Alexandru 

 

3. Timpul total estimat 

 

Extinderea disciplinei în planul de învățământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1   1 2 

Extinderea disciplinei în planul de învățământ – Total ore din planul de învățământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

14 0 0 14 28 

 

Distribuția fondului de timp pentru studiu individual Nr. ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate și pe teren 

7.5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 22.5 

Tutoriat:  22.5 

Examinări:  7.5 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  75 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 103 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Discipline necesar a fi promovate anterior Teoria muzicii, Istoria muzicii,  
 

Competenţe  Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor 

disciplinei 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă, Pian/orgă, Videoproiector 

de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă, Pian/orgă, 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  

Competențe 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) 

Obiectivul general al 

disciplinei 

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, cu o bună pregătire 

teoretică şi tehnico-aplicativă  

Obiectivele specifice -formarea deprinderilor practice de dirijat,  

-formarea tehnicii dirijorale individuale,  

-însușirea 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,  
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-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. Conținuturi 

 

Curs Metode de predare Observaţii 

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 (2 ore).  

3.Ansamblul coral, instrument colectiv. Categorii de 

voci şi tipuri de formaţii corale. Principii, metode şi 

procedee de clasificare a vocilor şi de selecţionare a 

coriştilor. Organizarea funcţională a corului pe 

partide  

şi ansamblu. Amplasamentul vocilor şi partidelor 

corale (4 ore).  

4.Elementele principale ale tehnicii vocale corale. 

Respiraţia şi emisia în cântul coral, intonaţia şi 

acordajul. Sonoritatea corală. Vocalize şi exerciţii 

tehnice (7 ore).  

 

• Proiectarea 

activităţilor practice specifice  

• Explicarea 

repertoriului coral 

• Exercitii 

 

Seminar 

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  

- frontal, formativ, explicația, 

intonarea model, audiția. 

- resurse materiale: partituri, 

CD player. 
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• *** - Gaudeamus  

• Fr. Silcher - Cântecul nopţii  

• P. Guedron - Dragi îmi sunt doi ochi  

• Gh. Şoima - Haţegana 

   

Bibliografie 
 

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

1. Bena. A. – Curs practic de dirijat coral, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1958 ;  

2. Botez D.D – Tratat de cânt şi dirijat coral, I. C. E. D., vol. I-II, Bucureşti 1982,1985;  

3. Botez D.D-Despre repertoriu şi interpretare la formaţiile corale ,Supliment la rev. Muzica nr. 3, 1954 ;  

4. Boult a. Sir – A handbook on the technique of conducting, Ed. Peterson, Londra, 1968 ;  

5. Bucesu Fl. – Învăţarea cântărilor Sf. Liturghii, Ed. Trinitas, Iaşi, 1998 ;  

6. Bugeanu C – Ritmurile aksak şi aplicaţiile lor în arta dirijorală modernă, Cercetări de muzicologie, vol. 

II, Conservatorul « C. Porumbescu », Bucureşti, 1970 ;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nr. 3, 1954 ;  

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

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

22. 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 

Forme şi metode de evaluare:  

            - examen / colocviu / lucrari practice 50% 

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

 - probe de evaluare formativă (test docimologic, referat, eseu, portofoliu, proiect) V. 25% 

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

Standarde minime de performanta:  
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Standarde minime pentru nota 5:  

- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;  

- cunoaşterea partiturii.  

- minimum de abilităţi de tehnică dirijorală.  

 

 

Data completării: 20.09.2020      

Data avizării în Departament: 05.10.2020 

 

 

 

 

 
Grad didactic, titlul, prenume, nume 

Semnătura 

 

Titular Disciplină Lect. Dr. Streza Dan Alexandru 
 

Director de departament PROF.UNIV.DR PAUL BUSANOWSKI 

 

 


