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1. ADMINISTRAREA UNITĂŢII DE CURS 

 

  

Codul 

unităţii 

de curs 

M 

Credit

e 

ECTS 

Total 

ore
 

Repartizarea 

orelor Forma de 

evaluare 
 

Limba de 

predare 
Prel. Sem. Lab. 

l.in

d. 

 

M.05.A.052 
2 30 15 15   examen Româna 

 

Statutul: disciplină fundamentală. 
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2. INFORMAŢII REFERITOARE LA CADRELE DIDACTICE 

                                                                                                                  

Date personale: 

Numele, Prenumele                    GAGIM, Ion  

Data naşterii                           31.V.1954 

Gradul ştiinţific  

şi titlul  ştiinţifico-didactic :                 professor universitar, doctor 

habilitat 

 

Publicaţii                                 4 monografii, 2 dicţionare, 4 manuale 

universitare, 2 manuale şcolare, 3 

volume de maxime şi cugetări, peste 

100 de art. 

 
Numele şi prenumele:                         GRANEŢKAIA Lilia  
Data naşterii:                                        28.03.1971 

Cetăţenia:                                              R.Moldova 

 Informaţii de contact,  

e-mail:           granlili@mail.ru 

Gradul ştiinţific şi titlul  

ştiinţifico-didactic:     dr. în  pedagogie, conf. univ.   

Publicaţii      Monografii  –  1 

Articole în reviste  –  7  

Materiale ale comunicărilor 

ştiinţifice –  20 
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3. INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE 

STUDII  

Psihologia muzicii face parte din ciclul de discipline 

fundamentale ale planului de învăţământ la domeniul general de 

studiu Ştiinţe ale Educaţiei, domeniul de formare profesională 

Educaţie şi formarea profesorilor, specialitatea Muzica, studii 

cu frecvenţa la zi şi studii cu frecvenţă redusă.  

Disciplina are misiunea formării viitorilor profesori de 

muzică în domeniul muzical-psihologic prin abordarea unor 

probleme necesare realizării cu succes a procesului muzical-

educaţional, ca: „relaţia muzicii cu psihicul uman” (sub dublu, 

dar unitar, aspect: impactul muzicii asupra psihicului şi impactul 

psihicului asupra muzicii), „percepţia muzicii”, „aptitudinile 

muzicale”, „caracteristicile psihologice ale elementelor muzicii”, 

„aspectele psihologice ale educaţiei muzicale” ş. a. 

Astfel, cursul se constituie, în linii mari, din 5 blocuri de 

subiecte: 

I. Muzica şi psihicul. 

II. Dimensiunea perceptivă a muzicii. 

III. Aptitudinile muzicale. 

IV. Psihologia elementelor muzicii. 

V. Aspecte de psihopedagogie muzicală. 

Cursul în cauză îşi propune o abordare specifică a 

problemelor de psihologie a muzicii. De obicei, lucrările în acest 

domeniu – atât cele tradiţionale, cât şi cele de apariţie recentă -  

în marea lor majoritate abordează problematica muzical-

psihologică cu orientare spre metodele psihofiziologice de 

cercetare şi de explicare a ceea ce se întâmplă la nivelul psihic în 

momentul actului muzical. Considerăm, însă, că, alături de 

această tratare este necesară şi o privire „de sus” asupra 

comunicării psihicului cu muzica. Pentru că numai prin 

abordarea psihofiziologică („de jos”) a relaţiei „muzică-psihic” 

nu pot fi obţinute răspunsuri la marile întrebări, care apar în 

conştiinţa umană vizavi de această tainică şi, în fond, aproape 

inexplicabilă şi nedemonstrabilă pe cale strict „pozitivistă” 
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relaţie. Cu atât mai mult, explicaţia psihofiziologică a stărilor 

provocate de muzică în diversele activităţi muzicale „vii” 

(compunere, interpretare, audiere), dacă şi ar fi, poate, mai 

adecvată pentru un psiholog, ea pare a fi mai puţin „interesantă” 

şi mulţumitoare pentru un muzician, adică pentru cel ce face 

(practică) „cu mâna lui” muzica, implicit, sub aspect didactic. 

Or, acestuia i se deschid alte „adevăruri” despre muzică şi relaţia 

ei cu interiorul nostru decât cele care pot fi obţinute pe calea 

măsurărilor psihofiziologice. De aceea, cursul de faţă, fiind 

adresat viitorilor profesori de muzică (dar nu viitorilor 

psihologi), are, în special, o orientare psiho-muzicologică şi 

psiho-filosofică. De aici, caracterul materiei de studiu, propus 

studenţilor şi care materie este expusă în lucrarea Dimensiunea 

psihologică a muzicii
1
 – lucrare de bază pentru acest curs, 

concepută şi elaborată în conformitate cu caracterul specialităţii 

„profesor de muzică” şi în spiritul argumentelor de mai sus.
2
   

 

 

4. COMPETENŢE PREALABILE 

 
 Cunoaşterea legilor şi principilor muzicologiei dinamice; 

 Competenţe de interpretare vocală şi instrumentală; 

 Posadarea bazelor metodologe ale educaţiei muzicale 

 Cunoaşterea noţiunilor elementare din psihologia generală 

 Cunoştinţe din teoria şi istoria muzicii universale 

                                                 
1
 Gagim I. Dimensiunea psihologică a muzicii. Iaşi, Editura Timpul, 2003.– 280 

p.  

   Pe lângă această lucrare (inclusiv, în varianta sa electronică), în Biblioteca 

Universităţii studenţii mai pot utiliza „Cursul de Psihologice muzicală” (de acelaşi 

autor), precum şi un set de broşuri (de acelaşi autor), care conţin, fiecare în parte, 

expunerea temelor propuse pentru studiu de către curriculumul de faţă. 
2
 Bineînţeles, în cadrul cursului sunt utilizate şi multe alte lucrări în domeniu, lista 

cărora este expusă în compartimentul bibliografic al curriculum-ului. 
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5.COMPETENŢE DEZVOLTATE ÎN CADRUL 

CURSULUI 

Cognitive: 
 Formarea imaginii generale despre domeniul psihologic-

muzical, despre problematica lui de bază; 

 Cunoaşterea  tendinţelor evoluţiei psihologiei muzicale ca 

direcţie (ramură) specifică a psihologiei şi a muzicologiei; 

Aplicative  

 Cunoaşterea autorilor şi lucrărilor fundamentale în psihologia 

muzicii şi valorificarea conceptelor psihologice în educaţia 

muzicală a elevilor;  

 Aplicarea cunoştinţelor şi capacităţilor muzical-psihologice în 

realizarea lecţiei de educaţie muzicală; 

Integrative  

 Cunoaşterea mecanismului general al acţiunii muzicii asupra 

psihicului; 

 

6.FINALITĂŢILE CURSULUI 

 
Prin studierea disciplinei şi îndeplinirea sarcinilor practice, 

studenţii îţi vor forma următoarele competenţe: 

Cognitive: 
 Integrarea cunoştinţelor şi capacităţilor acumulate la 

disciplină în contextul problematicii educaţionale moderne, 

conform exigenţelor domeniului educaţional în societatea 

contemporană; 

Aplicative  

 Realizarea independentă a măsurării aptitudinilor muzicale 

ale elevilor;  

Integrative  

 Rezolvarea situaţiilor şi sarcinilor de problemă privind 

dezvoltarea aptitudinilor muzicale ale elevilor în procesul 

muzical-didactic. 
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7. CONŢINUTURILE 

 

I.  Tematica şi repartizarea orientativă a orelor 

 
Nr  

 

Capitole şi teme generale 

Nr.  

ore
3
 

 

 

Tema seminarului 

C
u
rs

 

S
em

in
. 

 INTRODUCERE    

1 Psihologia muzicii ca 

disciplină de studiu şi 

domeniu ştiinţific. Obiectul 

de cercetare şi problemele de 

bază . 

 

 

 

 

 

- 

2 Relaţia generală “om/psihic – 

muzică” 

  - 

3 Muzica (arta) şi universul 

interior: aspect istoric şi 

istoriografic 

  - 

4 Biologie şi fiziologie 

muzicală 

  Nr.1 Psihologia muzicii ca 

domeniu de cercetare.  

1. Obiectul de studiu al 

psihologiei muzicii. 

Problemele de bază. 

2. Relaţia „om/psihic – 

muzică”. Consideraţii 

generale. 

CAPITOLUL I. MUZICA ŞI 

PSIHICUL: INTERFERENŢE 

ŞI INTERCONDIŢIONĂRI 

   

5 Psihicul uman: tablou general    

6 Psihicul uman în raport cu 

fenomenul muzical 

   

7 Auzul: aspect psihofiziologic.   Nr.2. Interferenţa şi 

                                                 
3
 Numărul de ore pentru o temă sau alta se precizează de profesor la începutul 

anului de învăţământ. 
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Teorii psihologice ale 

auzului. 
intercondiţionarea muzicii cu 

psihicul: 

1. Psihicul uman: 

caracterizare generală. 

2. Psihicul uman în raport 

cu muzica. 

3. Teorii psihologice ale 

auzului. 

CAPITOLUL II. 

DIMENSIUNEA PERCEPTIVĂ 

A MUZICII 

   

8 Percepţia muzicii. Definiţie, 

caracteristici generale 

   

9 Particularităţile percepţiei 

muzicale 

   

10 Nivelurile percepţiei muzicale    

11 Psihologia trăirii muzicale   Nr. 3. Percepţia muzicii: 

1. Definiţie şi caracte-

ristici generale ale 

percepţiei muzicale. 

2. Caracterizarea 

particularităţilor 

percepţiei muzicale. 

3. Caracterizarea 

Nivelurilor percepţiei 

muzicale. 

CAPITOLUL III. 

APTITUDINILE MUZICALE 

   

12 Auzul muzical, aptitudinile 

muzicale, muzicalitatea: 

definiţii, generalităţi 

   

13 Cercetări privind aptitudinile 

muzicale 

   

14 Caracteristicile aptitudinilor 

muzicale 

   

15 Metode de diagnosticare a 

auzului muzical 

  Nr. 4 Aptitudinile muzicale: 

1. Definirea noţiunilor de 

„auz muzical”, „muzi-

calitate”, „aptitudini 
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muzicale”. 

2. Caracterizarea aptitu-

dinilor muzicale. 

3. Metode de diagnostic al 

aptitudinilor muzicale.  

CAPITOLUL IV. PSIHOLOGIA 

ELEMENTELOR MUZICII 

   

16 Psihologia elementelor 

muzicii generate de înălţimea 

sonoră 

   

17 Psihologia elementelor 

muzicii generate de durata 

sonoră 

   

18 Psihologia coloristicii sonore    

19 Psihologia intensităţii sonore    Nr. 5 Psihologia elementelor 

muzicii: 

1. Psihologia înălţimii 

sonore şi a elementelor 

generate de înălţime. 

2. Psihologia duratei 

sonore şi a elementelor 

generate de durată. 

3. Psihologia timbrului 

muzical. 

4. Psihologia intensităţii 

sonore. 

CAPITOLUL V. 

DIMENSIUNEA 

INTELECTIVĂ A MUZICII 

   

20 Gândirea muzicală    

21 Conştiinţa muzicală. 

Inteligenţa muzicală 
   

22 Imaginea muzicală    

23 Noţiuni de metapsihologie 

muzicală  
  Nr. 6 Gândirea muzicală: 

1. Noţiunea şi 

caracteristicile 

psihologice ale gândirii 

muzicale. 

2. Noţiunile de conştiinţă 
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muzicală şi inteligenţă 

muzicală. 

Caracteristici. 

3. Muzica şi universul 

interior suprasensibil. 

 CAPITOLUL VI.  PROB-

LEME DE PSIHOPEDA-

GOGIE MUZICALĂ 

   

24 Activitatea de educaţie 

muzicală ca demers 

psihologic specific 

   

25 Aspecte psihologice de 

proiectare, realizare şi 

evaluare a activităţii muzical-

educaţionale 

  Nr. 7  Particularităţi  psiho-

logice specifice de organizare 

şi realizare a lecţiei de 

educaţie muzicală 

 
 

II. Conţinuturi pentru  evaluare curentă  

 

 

Conţinuturi  

(teme, subteme) 

Finalităţi  Evaluare 

curentă 

 
 

INTRODUCERE 

 

  

Psihologia muzicii ca disciplină 

de studiu şi domeniu ştiinţific. 

Obiectul de cercetare şi 

problemele de bază. 

- să definească obiectul 

de studiu al psihologiei 

muzicii;  

- să identifice relaţiile 

psihologiei muzicii cu 

alte ştiinţe; 

- să nominalizez şi să 

descrie sub aspect general 

problemele de bază ale 

disciplinei Psihologia 

muzicii; 

- să conştientizeze 

importanţa disciplinei 

pentru  formarea 

 

 

 

 

 

 

 

chestio-

nare orală 
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profesională a 

specialistului în muzică 

Relaţia generală “om/psihic – 

muzică” 

- să cunoască aspecte ale 

relaţiei generale om-

muzică din perspectivă 

psihologică; 

- să demonstreze 

caracterul psihologic al 

muzicii 

 
 

discuţie 

ghidată 

Muzica (arta) şi universul 

interior: aspect istoric şi 

istoriografic. Grecia antică. 

Creştinismul timpuriu. Evul mediu. 

Epoca Renaşterii. Psihologia 

ştiinţific-experimentală. 

- să conştientizeze relaţia 

muzicii (artei) cu 

universul interior uman 

ca relaţie istorică şi 

ontogenetică; 

- să cunoască autori şi 

lucrări care fac referinţă 

la relaţia om/psihic – 

muzică în diferite epoci  

 
 

lectură 

comentată 
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Biologie şi fiziologie muzicală. 

Acţiunea muzicii asupra bios-ului 

(plantelor, fiinţelor vii). Impactul 

muzicii asupra fiziologicului uman. 

- să conştientizeze şi să 

argumenteze acţiunea 

muzicii asupra bios-ului; 

- să descrie relaţia 

muzicii cu nivelul 

fiziologic al psihicului 

 

 
chestio-

nare orală 

CAPITOLUL I.  MUZICA ŞI 

PSIHICUL: INTERFERENŢE 

ŞI INTERCONDIŢIONĂRI 

  

Psihicul uman: tablou general. 
Teorii privind psihicul uman. 

Morfologia psihicului. Natura 

tempo-rală a psihicului. Emotio şi 

Ratio. IQ (inteligenţa raţională) şi 

EQ (inteligenţa emoţională). 

Emisfera (gândirea) stângă şi 

emisfera (gândirea) dreaptă. 

“Simţul al şaselea”. Intuiţia. 

Conştientul şi inconştientul. 

Subconştientul. Supraconştientul. 

Stări normale şi stări modificate 

ale conştiinţei. Starea a patra de 

conţtiinţă. Ambivalenţa afectivă. 

Sublimarea, supracompensarea, 

personanţa. Topologii psihologice.  

- să cunoască diverse 

teorii privind psihicul 

uman; 

- să conştientizeze 

direcţiile freudiană şi 

jungiană în descrierea 

interiorului psihic ca 

direcţii în opoziţie; 

- să-şi formeze o imagine 

generală despre psihicul 

uman (tabloul 

morfologic); 

- să conştientizeze 

psihicul ca sistem 

dinamic; 

- să caracterizeze funcţiile 

emisferelor cerebrale în 

raport cu fenomenul 

artistic (muzical); 

- să compare elementele 

raţional şi emoţional al 

manifestării psihice şi 

relaţia lor cu fenomenul 

muzical; 

- să distingă şi să 

cunoască natura nivelului 

conştiinţei şi nivelului 

inconştientului; 

- să caracterizeze nivelele 

subconştient şi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

lucrare  

(fulger) 

scrisă  



 17 

supraconştient al 

inconştientului; 

- să cunoască şi să 

caracterizeze esenţa 

stărilor obişnuite şi a 

stărilor modificate ale 

conştiinţei şi relaţia lor cu 

muzica 

Psihicul uman în raport cu 

fenomenul muzical. Principiul 

ritmo-dinamic. Consideraţiile lui 

E. Glower. Consideraţiile lui A. 

Thomatis. Concepţia 

psihorezonanţei (A. Pontwik). 

Psihomeloritmica psalmilor 

(Athanasios). Teoria psihologică a 

apariţiei şi funcţionării artei (L. 

Rusu). Art (melo)terapia. Muzica 

comitantă. Muzica şi psihanaliza. 

Starea de cânt (starea de muzică). 

Impactul nociv al anti/pseudo-

muzicii asupra psihicului. Stadiile 

umane potrivit influenţei 

modelatoare a muzicii (după D. 

Cuclin). Muzicalitatea – facultate 

generală a psihicului uman. 

- să cunoască diverse 

teorii şi principii (ritmo-

dinamic, psihorezonanţei, 

psihomeloritmic ş.a.) ale 

interferenţei muzică-

psihic; 

- să definească şi să 

caracterizeze fenomenul 

meloterapiei; 

- să definească şi să 

caracterizeze fenomenul 

„starea de cânt”; 

- să demonstreze impactul 

negativ al anti/pseudo-

muzicii supra psihicului; 

- să conştientizeze 

fenomenul muzicalităţii 

ca facultate generală a 

psihicului uman 

 

 

 

 

 

 

 

 
discuţie 

Auzul: aspect psihofiziologic. 

Teorii psihologice ale auzului. 
Structura organului auditiv. 

Senzaţia auditivă. Auzul ca sistem 

informaţional. Specificul 

informaţiei sonore. Urechea ca 

micro-model al omului. Teorii ale  

auzului muzical: teoria rezonanţei 

(H. Helmholtz); teoria hidro-

dinamică (D. Bekesy); teoria 

electrofiziologică (H. Davis). 

Diapazonul auzului uman. Sunetul 

- să descrie structura 

psihofiziologică a 

aparatului auditiv; 

- să descrie natura 

specifică a informaţiei 

auditive în relaţie şi 

opoziţie cu informaţia 

vizuală; 

- să cunoască diverse 

teorii ale auzului; 

- să caracterizeze sunetul 

(în general) sub aspect 

 

 
 

 

chestio-

nare orală 
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ca fenomen psihic. Patru parametri 

psihologici ai sunetului muzical. 

psihologic; 

- să caracterizeze sunetul 

muzical din perspectivă 

psihologică 

CAPITOLUL II. DIMENSIUNEA 

PERCEPTIVĂ A MUZICII 
  

Percepţia muzicii. Definiţie, 

caracteristici generale. Senzaţie şi 

percepţie. Fenomenul percepţiei 

muzicale. Definiţie. Raportul 

percepţiei cu alte procese psihice. 

- să definească noţiunea 

de percepţie muzicală; 

- să caracterizeze succint 

fenomenul percepţiei 

muzicale; 

- să identifice raportul 

percepţiei muzicale cu 

alte procese/manifestări 

psihice; 

 

 
chestio-

nare orală 

Particularităţile percepţiei 

muzicale. Coraportul subiectiv-

obiectiv. Coraportul emoţional-

raţional. Coraportul tehnic-artistic. 

Integrali-tatea, structuralitatea, 

inteligibilitatea percepţiei. 

Caracterul asociativ al percepţiei. 

Percepţia muzicală sub raport de 

context-text-subtext. Aspectul 

evaluativ al percepţiei. Cracaterul 

activ, participativ şi creativ al 

percepţiei. Acţiunea “totală” a 

muzicii asupra omului. Percepţia 

artistică şi secţiunea divină. 

- să caracterizeze 

argumentat şi 

demonstrativ 

particularităţile percepţiei 

muzicale; 

- să exemplifice din 

practica muzicală 

particularităţile percepţiei 

muzicale; 

- să facă concluzii 

„pedagogice” vizavi de 

particularităţile percepţiei 

muzicale;  

- să demonstreze 

fenomenul acţiunii 

„totale” a muzicii asupra 

fiinţei umane (la nivel 

auditiv şi extra-auditiv) 

 

 

 

 

 

 
lucrare 

scrisă 

Nivelurile percepţiei muzicale.  
Nivelul (psiho)fiziologic. Nivelul 

psihologic. Nivelul spiritual. 

- să descrie, 

exemplificând, nivelele 

percepţiei muzicale: 

(psiho)fiziologic, 

psihologic şi spiritual; 

- să compare nivelele 
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percepţiei muzicale din 

punctul de vedere al 

acţiunii asupra diverselor 

substraturi ale psihicului 

(de la suprafaţă spre 

adâncuri) 

Psihologia trăirii muzicale. 

Noţiunea de act muzical. Noţiunea 

de experienţă muzicală. Fenomenul 

“trăirea muzicii/trăirea muzicală”. 

Definiţia. Cracateristicile. Trăirea 

muzicii ca quint-esenţă a actului 

muzical.  

- să definească noţiunile 

de „act muzical” şi 

„experienţă muzicală”; 

- să definească şi să 

caracterizeze noţiunea de 

„trăire muzicală” 

 

 

 
discuţie 

ghidată 

CAPITOLUL III.  

APTITUDINILE MUZICALE 

  

Auzul muzical, aptitudinile 

muzicale, muzicalitatea: 

generalităţi, definiţii. Noţiunea 

generală de aptitudini: 

caracteristici. Predispoziţii şi 

înclinaţii. Aptitudini artistice, 

aptitudini muzicale. Aptitudini 

muzicale „de bază” şi „secundare”. 

Muzicalitatea. Centrul 

muzicalităţii. 

- să definească noţiunile 

psihologice de 

„aptitudine/aptitudini”, 

„predispoziţii”, 

„înclinaţii”; 

- să distingă şi să 

definească noţiunile de 

„auz muzical”, 

„muzicalitate”, 

„aptitudini muzicale”; 

- să descrie noţiunea de 

„aptitudini muzicale”; 

- să identifice aptitudinile 

muzicale „ de bază” şi 

„secundare”; 

- să definească noţiunea 

de „centrul muzicalităţii”; 

 

 

 

 

 
 

 

lectură 

comentată 

Cercetări privind aptitudinile 

muzicale. 
 C. Stumpf. A. Faist. M. Meyer. G. 

Revesz. K. Seashore. N. Rimsky-

Korsakov. H. Konig. C. Lamp şi 

N. Keys. B. Teplov. E. Willems. 

- să-şi formeze o imagine 

generală despre evoluţia 

cercetărilor privind 

problema aptitudinilor 

muzicale; 

- să cunoască autori 

 

 

 

 

- lectură 

comentată 
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D. Sergeant. S. Roche. G. 

Thatcher. K Karma. R. Schuter-

Dyson şi C. Gabriel ş.a 

consacraţi şi lucrări în 

problema aptitudinilor 

muzicale 

Caracteristicile aptitudinilor 

muzicale. . Aptitudinile muzicale 

„generale” şi “speciale”. Aspectele 

“tehnic” şi “artistic” ale 

aptitudinilor muzicale. 

Caracteristici ale auzului muzical: 

auzul melodic (melodic-tonal/pe 

verticală şi melodic-intonaţional/pe 

orizontală), auzul polifonic, auzul 

armonic, auzul timbral, auzul 

dinamic, auzul interior, auzul 

(simţul) modal, simţul ritmic, auzul 

absolut, auzul relativ, auzul 

emoţional; memoria muzicală. 

- să distingă noţiunile de 

aptitudini muzicale 

„generale” şi „speciale”; 

- să conştientizeze şi să 

conceptualizeze aspectul 

„tehnic” şi „artistic” al 

aptitudinilor muzicale; 

- să caracterizeze fiecare 

din manifestările auzului 

muzical (fiecare din 

aptitudinile muzicale) 

 

 

 

 

 
chestio-

nare orală 

Metode de diagnosticare a 

auzului muzical. Testele 

Seashore. Testul Knalwasser şi 

Dykema. Testul de inteligenţă 

muzicală (Marea Britanie). Testul 

Drake. Testul Farmum. Testul 

Aliferi. 

- să cunoască metode de 

determinare a 

aptitudinilor muzicale; 

- să realizeze o activitate 

de determinare a 

aptitudinilor muzicale a 

unui copil 

 
 

 

chestio-

nare orală 
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CAPITOLUL IV. PSIHOLOGIA 

ELEMENTELOR MUZICII 
  

Psihologia elementelor muzicii 

raportate la înălţimea sonoră. 
Tonul. Intonaţia. Intervalul. 

Motivul. Melodia. Modul. 

Armonia. Factura (Textura). 

Registrul. Diapazonul.  

- să conştientizeze 

caracterul psihologic al 

elementelor muzicii; 

- să caracterizeze natura 

temporală a muzicii din 

perspectivă psihologică; 

- să caracterizeze 

înălţimea sunetului 

muzical din punct de 

vedere psihologic; 

- să caracterizeze fiecare 

din elementele muzicii, 

generate de înălţimea 

sunetului, din perspectivă 

psihologică 

 

 

 

 

 
chestio-

nare orală 

Psihologia elementelor muzicale 

raportate la durata sonoră. 

Ritmul. Măsura. Metrul. Tempoul. 

Pauza.  Forma.  

- să caracterizeze durata 

sunetului muzical din 

punct de vedere 

psihologic; 

- să caracterizeze fiecare 

din elementele muzicii, 

generate de durata 

sunetului, din perspectivă 

psihologică 

 

 

 
chestio-

nare orală 

Psihologia coloristicii sonore. 

Timbrul. 

- să conştientizeze 

caracterul psihologic al 

dimensiunii spaţiale a 

muzicii; 

- să caracterizeze 

coloristica sonoră 

(timbrul muzical) din 

punct de vedere 

psihologic; 

 

 

 
chestio-

nare orală 

Psihologia intensităţii sonore. 
Dinamica exterioară a muzicii. 

- să caracterizeze 

intensitatea sonoră 

muzicală sub aspect 
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psihologic; 

- să definească noţiunea 

de „dinamică exterioară” 

şi s-o caracterizeze din 

punct de vedere 

psihologic 

 
chestio-

nare orală 

CAPITIOLUL V. 

DIMENSIUNEA 

INTELECTIVĂ A MUZICII 

  

Gândirea muzicală.  Gândire 

auditivă, gândire sonoră. Impulsul 

muzical. Gândire muzicală. 

Aspectul “tehnic-

formativ/constructiv” şi aspectul 

“artistic” al gândirii muzicale 

(gândirea muzicală “stângă” şi 

“dreaptă”). Caracteristicile gândirii 

muzicale. 

- să definească noţiunea 

de gândire muzicală; 

- să compare gândirea 

muzicală cu alte tipuri de 

gândire; 

- să descrie aspectele 

„tehnic” şi „artistic” ale 

gândirii muzicale; 

- să nominalizeze şi să 

descrie caracteristicile 

gândirii muzicale 

 

 

 

 
comenta-

riu ghidat 

Conştiinţa muzicală. Inteligenţa 

muzicală. Conştiinţa auditivă. 

Conştiinţa muzicală. E. Ansermet. 

Inteligenţa muzicală: definiţie; 

caracteristici. 

- să definească şi să 

caracterizeze noţiunea de 

„conştiinţă muzicală”; 

-  să definească şi să 

caracterizeze noţiunea de 

„inteligenţă muzicală” 

 

 
lectură 

comentată 

Imaginea muzicală.  Definiţie. 

Mesajul muzical (conţinutul 

muzicii). Caracteristici generale şi 

caracteristici psihologice ale 

imaginii muzicale. Imaginea 

muzicală/sonoră în opoziţe cu 

imaginea vizuală. 

- să definească noţiunea 

de „imagine muzicală” 

din punct de vedere 

psihologic; 

- să identifice 

caracteristicile 

muzicologice ale imaginii 

muzicale; 

- să identifice 

caracteristicile 

psihologice ale imaginii 

muzicale; 

 

 
 

 

chestio-

nare orală 
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- să caracterizeze 

comparativ însuşirile 

imaginii auditive 

(muzicale) şi imaginii 

vizuale 

Noţiuni de metapsihologie 

muzicală. Muzica şi lumea 

suprasensibilă. Muzica şi 

cunoaşterea de sine. 

- să conştientizeze relaţia 

„muzică-psihic” la nivel 

meta(trans)psihologic; 

- să demonstreze aportul 

muzicii în actul de 

cunoaştere de sine ca tip 

de cunoaştere supremă 

 

 
lectură 

comentată 

CAPITOLUL VI. ASPECTE 

PSIHOLOGICE ALE ACTIVI-

TĂŢII DE EDUCAŢIE 

MUZICALĂ 

  

Activitatea de educaţie muzicală 

ca demers psihologic specific.  

- să conceapă procesul de 

educaţie muzical ca 

demers psihologic 

specific; 

 
chestio-

nare orală 

Aspecte psihologice de 

proiectare, realizare şi evaluare 

a activităţii muzical-educaţio-

nale.  

- să cunoască 

particularităţile 

psihologice de proiectare 

şi realizare a activităţii de 

educaţie muzicală; 

 

chestio-

nare orală 

 

8. ACTIVITĂŢI DE LUCRU INDIVIDUAL 

 
1. Studiul literaturii de specialitate 

2. Aplicarea practcică a testelor psihologice 

3. Diagnosticarea nivelului de aptitudini muzicale 

 

 

 

 



 24 

9. EVALUARE 

 

Evaluarea finală  se va petrece sub formă de examen oral. În 

baza chestionarului se vor elabora bilete cu două subiecte din 

unitatea de curs. Primul subiect va reflecta o problemă teoretică din 

cursul studiat. A doilea subiect va aborda aspectul practic, unde 

studenţii vor  manifesta competenţele  sale prin demonstrarea 

diferitor opţiuni de diagnosticare a nivelului de aptitudini muzicale 

la elevi, cu referire la specificul educaţiei muzicale în şcoală. 

CHESTIONAR 

1. Psihologia muzicii ca domeniu de cercetare. Obiectul de studiu. 

Problemele de bază. 

2. Consideraţii generale privind relaţia „om/psihic – muzică”. 

3. Muzica (arta) şi universul interior uman: istoriografie (autori şi 

lucrări). 

4. Interferenţa şi intercondiţionarea „psihic-muzică”. 

5. Auzul: aspect psihofiziologic. Teorii psihologice ale auzului. 

6. Percepţia muzicii. Definiţie, caracteristici generale şi 

particularităţi. 

7. Coraportul subiectiv-obiectiv al percepţiei muzicale. 

8. Coraportul emoţional-emoţional al percepţiei muzicale. 

9. Coraportul tehnic-artistic al percepţiei muzicale. 

10. Integralitatea, structuralitatea şi inteligibilitatea percepţiei 

muzicale. 

11. Caracterul asociativ al percepţiei muzicale.  

12. Aspectul evaluativ al percepţiei muzicale. 

13.  Caracterul activ, participativ şi creativ al percepţiei muzicale.  

14. Acţiunea “totală” a muzicii asupra omului. Percepţia artistică şi 

secţiunea divină. 

15. Nivelurile fiziologic, psihologic şi spiritual ale percepţiei 

muzicale. 

16. Noţiunea de trăire muzicală. Psihologia trăirii muzicale. 

17. Auzul muzical, aptitudinile muzicale, muzicalitatea: generalităţi, 

definiţii. Analiză comparativă. 
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18. Cercetări privind aptitudinile muzicale. 

19. Caracterizarea generală a aptitudinilor muzicale. Aptitudinile 

muzicale “de bază”, “secundare” şi “speciale”. Aspectele “tehnic” 

şi “artistic” ale aptitudinilor muzicale. 

20. Auzul melodic (melodic-tonal/pe verticală şi melodic-

intonaţional/pe orizontală). 

21. Auzul polifonic. Caracteristici psihologice. Aspecte pedagogice. 

22. Auzul armonic. Caracteristici psihologice. Aspecte pedagogice. 

23. Auzul timbral. Caracteristici psihologice. Aspecte pedagogice. 

24. Auzul dinamic. Caracteristici psihologice. Aspecte pedagogice. 

25. Auzul interior. Auzul emoţional. Caracteristici psihologice. 

Aspecte pedagogice. 

26. Auzul (simţul) modal. Caracteristici psihologice. Aspecte 

pedagogice. 

27. Simţul ritmic. Caracteristici psihologice. Aspecte pedagogice. 

28.  Auzul absolut, auzul relativ.  

29. Metode de diagnosticare a auzului muzical. 

30. Psihologia elementelor muzicii: generalităţi. 

31. Psihologia elementelor muzicii raportate la înălţimea sonoră (I). 

Tonul. Intonaţia. Intervalul. Motivul. Melodia.  

32. Psihologia elementelor muzicii raportate la înălţimea sonoră (II). 

Modul. Armonia. Factura (Textura). Registrul. Diapazonul. 

33. Psihologia elementelor muzicii raportate la durata sonoră. Ritmul. 

Măsura. Metrul. Tempoul. Pauza.  Forma. 

34. Psihologia elementelor muzicii raportate la spaţialitatea sonoră. 

Timbrul. Intensitatea. Dinamica exterioară. 

35. Gândirea muzicală. Caracteristici psihologice.  

36. Imaginea muzicală. Caracteristici psihologice. 

37. Metapsihologie muzicală: generalităţi. 

38. Aspecte psihologice ale activităţii de educaţie muzicală. 

 

10.  PRINCIPII DE LUCRU ÎN CADRUL CURSULUI 

 curs, 

 seminar, 

 probă practică/experimentală (cercetarea aptitudinilor, 

muzicale ale unui copil), 

 referat (studii cu frecvenţă redusă). 
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