Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de licenţă
PEDAGOGIE MUZICALĂ
Domeniul fundamental: Ştiinţe umaniste şi arte
Contact:
Domeniul de licenţă: Muzică
admitere-muz@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Muzică
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. Ioan OARCEA, oarcea.ioan@unitbv.ro
Competențe și abilități dobândite:
 Capacitatea de operare cu limbajul muzical prin înțelegerea semnificației noțiunilor,
raporturilor și conceptelor care stau la baza semiografiei muzicale;
 Analizarea și interpretarea morfologică și sintactică a diferitelor lucrări muzicale sub
aspectul formei și al tehnicilor de scriitură în contextul unor epoci stilistice, prin cunoașterea
limbajelor care le particularizează, a genurilor, compozitorilor și creațiilor reprezentative;
 Analizarea și interpretarea expresivă a unui repertoriu vocal și instrumental, variat stilistic,
de dificultate medie, demonstrând abilități de abordare a partiturii din perspectiva dirijorului
(formă, linii dirijorale, tehnici de lucru, tehnici de cânt).
Scurtă descriere a programului de studii:
Programul de studii PEDAGOGIE MUZICALĂ cuprinde discipline a căror arii de conținut
aprofundează semantica limbajului muzical, creația, analiza și interpretarea cu valențe estetice a
creației muzicale: Discipline fundamentale (DF): Teoria muzicii-Solfegiu-Dictat; Armonie,
Contrapunct și fugă, Forme și analize muzicale, Istoria muzicii; Discipline de specialitate (DS) :
Dirijat coral, Canto coral, Practică artistică – Ansamblu coral, Citire de partituri, Sisteme de
educație muzicală, Aranjamente corale, Estetică muzicală, Sisteme de educare și valorificare a
auzului muzical, Interpretare vocală/instrumentală : muzică tradițională-folclorică / muzică ușoară,
pop, jazz; Discipline complementare (DC): Folclor muzical, Ansamblu folcloric / Ansamblu de
estradă (muzică ușoară, pop, jazz), Istoria culturii, Informatică muzicală, Limbă străină, Educație
fizică; Discipline facultative (DFc): Instrument la alegere.
Perspective după finalizarea studiilor:
Programul de studii Pedagogie muzicală oferă o pregătire de specialitate complexă – teoretică și
practică – în vederea dezvoltării unei cariere profesionale, în următoarele domenii de activitate:
profesor de muzică, dirijor de cor / ansamblu vocal/instrumental, corist, referent muzical,
bibliotecar documentarist în domeniul muzicii, producător, redactor sau cronicar muzical în massmedia scrisă și audio-vizuală.

