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OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 OBIECTIVE GENERALE:
Obiectivul principal al cursului este acela de a prezenta activitatile si tipologiile specifice
secretariatului muzical. Abordarea acestui tip de activitate se va realiza intr-o maniera intuitiva cu
aplicatii practice pe anumite domenii.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:



definirea domeniul de secretariat muzical
particularitatile generale si specifice ale secreatriatului muzical



semnificatia activitatii de secretariat muzical

COMPETENŢELE
Cursul dezvoltă următoarele aptitudini, competenţe:
1 Dezvoltarea capacităţilor de organizare a unui evenimente sau a unei succesiuni de evenimente
2. Deprinderea de a realiza gradual activitatile necesare desavarsirii secreatriatului muzical
3. Conceperea si realizarea unei stagiuni -de concerte si recitaluri,a unei stagiuni de opera,a unei
stagiuni a unei formatii.
4. Deprinderea de a se integra in spatiul artistic in care isi va desfasura activitatea.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1.Semnificatia activitatii de secreatriat muzical
1.1 Palierele detaliate ale acestei activitati
1.2Tipologiile de secretariat muzical
2. Secretariat muzical in cadrul unei Filarmonici -atributii si competente
3. Secretariat muzical in cadrul unui Teatru de opera – atributii si competente
4.Secreatriat muzical al unei orchestre simfonice sau al unui ansamblu cameral - atributii si
competente
5.Secreatriat muzical in cadrul unui Centru de Cultura - atributii si competente
CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR DE SEMINAR
A. Obiective:
Activitatea de seminar va contribui la formarea următoarelor abilităţi şi competenţe:

Deprinderea meșteșugului de a scrie un program de sală

Deprinderea meşteşugului de a contacta interpreții -invitați

Deprinderea de a comunica cu partenerii incluși în eveniment

Dezvoltarea creativităţii în alcătuirea programelor din cadrul stagiunilor
B. Tematica seminariilor:
-realizarea unei stagiuni de concerte
- realizarea unei stagiuni de opera -spectacolele incluse,distrubutii
- realizarea unei stagiuni a unei orchestre simfonice sau a unui ansamblu cameral
-realizarea unei stagiuni pentru o Casă de cultură -propuneri de evenimente
BIBLIOGRAFIE
A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
 -A.Golea -Muzica din noaptea timpurilor până în zori -Ed.Muzicală 1987
-J.Chailley -40.000 de ani de muzică – Ed.Muzicala 1967

METODE DIDACTICE UTLIZATE (clasice/moderne)
În scopul atingerii obiectivelor cursului se vor utiliza metode didactice specifice: teme
pentru studiu individual, documentare, studii de partitură, referate, dezbateri. Prezentarea temelor se
va putea realiza cu ajutorul mijloacelor multimedia (computer – limbaje digitale de generare a unor
sunete cu timbruri specifice orchestrei tradiţionale, dar şi a unor instrumente nespecifice – şi videoproiector).

MODALITĂŢI DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR
1. Lucrări şi activităţi evaluate: protofoliu de lucrări practice-programe diverse
2.Modul de evaluare: Examen – bilet cu un subiect si un referat din temele de seminar
3.Modalitatea de stabilire a punctajului final:
-5 puncte pentru răspunsul corect și complet la subiectul de pe bilet si 5 puncte pentru referat
Modul de valorificare a rezultatelor cercetării: prezentare în sesiuni ştiinţifice, includere în
capitolele disertaţiei, publicare în resurse auxiliare pentru educaţia muzicală, serbări şcolare,
manuale cu scop didactic.
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