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Înființată în anul 1961 sub numele Institutul Pedagogic Muzical 
(3 ani), Facultatea de Muzică și Teatru funcționează în forma ei 
actuală din anul 1990, ca una dintre cele 11 facultăţi ale 
Universităţii de Vest din Timişoara. 
Facultatea de Muzică şi Teatru oferă absolvenţilor de liceu cu 
diplomă de bacalaureat, respectiv absolvenților de facultate, 
patru specializări la ciclul de licenţă: INTERPRETARE MUZICALĂ – 
INSTRUMENTE, INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO, MUZICĂ, 
ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) și ARTELE SPECTACOLULUI 
(ACTORIE) (LIMBA GERMANĂ) precum și specializările STILISTICA 
INTERPRETĂRII MUZICALE- Instrumente/ Muzică de cameră/ 
Canto/ Dirijat cor, și ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU- Modul I 

Arta actorului de teatru/ Modul II Arta actorului pentru teatru 
muzical, în cadrul studiilor universitare de masterat.  

STUDII UNIVERSITARE  
DE DOCTORAT 

Facultatea de Muzică și Teatru organizează admtere la STUDII 
UNIVERSITARE DE DOCTORAT în DOMENIUL MUZICĂ și 
DOMENIUL TEATRU. 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Interpretare Muzicală- instrumente (ZI, 4 ani) 
Interpretare Muzicală -canto (ZI, 4 ani) 

Muzică - (ZI, 3 ani) 
Artele spectacolului (actorie) (ZI, 3 ani) 

Artele spectacolului (actorie) (limba germană)(ZI, 3 ani) 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE 
instrumente/ muzică de cameră/ 

canto/ dirijat cor (ZI, 2 ani) 
ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU 

 MODUL I Arta actorului de teatru/ MODUL II Arta actorului pentru 
teatrul muzical (ZI, 2 ani) 

Pentru detalii legate de admitere consultaţi: 
www.fmt.uvt.ro 

CONTACT: 
Universitatea de Vest din Timişoara 
FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU 

Piaţa Libertăţii, Nr. 1, 
RO300077, Timişoara 

Romania (EU) 
Telefon | +4 0256.592.650 

Fax | +4 0256.592.654 
muzica.teatru@e-uvt.ro 

FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU
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Cu o bază materială ce cuprinde 2 săli de concerte (Orpheum şi 
Concertino), 27 săli de curs, 2 laboratoare, o bibliotecă de 
specialitate, facultatea noastră asigură studenţilor săi condiţiile 
optime de desfăşurare a actului educaţional.  
Prin parteneriatele de tip ERASMUS, facultatea noastră dă 
posibilitatea studenţilor merituoşi să urmeze programe de 
pregătire la universităţi din străinătate.  
De asemenea, studenţii doritori pot urma şi cursuri de jazz sau 
musical, în care sunt explorate elemente specifice acestor genuri 
muzicale 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

INTEPRETARE MUZICALĂ- INSTRUMENTE 
Promovând dezvoltarea talentului într-o manieră organică, studenţii au 
posibilitatea rafinării tehnicii instrumentale, a gustului estetic şi a 
viziunii interpretative în vederea consolidării unei personalităţi 
artistice distincte. Ȋn cadrul întâlnirilor individuale cu nume 
prestigioase ale artei interpretative, studenţii sunt îndemnaţi să îşi 
găsească propria identitate artistică, ceea ce va asigura darul cel mai de 
preţ în domeniul muzical: autenticitatea.  
25 LOCURI în anul I 

INTEPRETARE MUZICALĂ- CANTO  
Studenţii care optează pentru rafinarea artei cântului în facultatea 
noastră trebuie să fie pregătiţi pentru a face faţă nevoilor în continuă 
schimbare ale carierei artistice. Ȋn cadrul întâlnirilor individuale cu 
maeştrii artei vocale, studenţii vor explora lumea strălucitoare a operei, 
lumea introvertită a oratoriului şi cea intimă, camerală a lied-ului. 
Abordarea unui repertoriu cât mai divers, de la implementarea 
tehnicilor de emisie sonoră specifice interpretării muzicii vechi, până la 
performanţa necesară interpretării muzicii noi, constituie premise 
îndeaproape urmărite de îndrumătorii destinelor artistice din cadrul 
acestei specializări.  
15 LOCURI în anul I 

MUZICĂ  
O viziune holistică asupra actului educaţional, conştientizarea 
importanţei extreme pe care o joacă educaţia în viaţa socială, 
reprezintă principii directoare pe care dascălii acestei specializări 
încearcă să le insufle studenţilor. Rigoarea analizei muzicologice, tactul 
pedagogic, viziunea organică a dirijorului, înţelegerea aprofundată a 
unui text muzical sau rafinarea gustului estetic sunt deprinse de 
studenţi frecvantând cursurile colective şi individuale, susţinute de 
compozitori, muzicologi şi dirijori consacraţi.   
18 LOCURI în anul I

ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)  
ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)(LIMBA GERMANĂ) 
Ȋn cadrul studiilor teatrale studentul poate opta pentru specializarea 
Artele Spectacolului - Actorie în limba română sau în limba germană. 
Dascăli cu experienţă le vor urmări îndeaproape paşii pe anevoiosul 
drum al desăvârşirii artistice. Studentul dornic de perfecţionare va 
avea ocazia să intre în contact cu artişti consacraţi ai marilor scene 
europene, invitaţi adesea să susţină cursuri de măiestrie în facultatea 
noastră.  
14 LOCURI în anul I - Limba română  
10 LOCURI în anul I- Limba germană 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE  
(instrument/ muzică de cameră/ canto/ dirijat cor) Vizând 
excelența artistică, drumul către consolidarea unui stil interpretativ 
individual constituie ţelul spre care sunt călăuziţi constant studenţii 
masteranzi. Desprinderea de căile bătătorite ale tradiţiei muzicale în 
căutarea identităţii artistice reprezintă un pas dificil de realizat; 
necesitând mult tact, demersul întreprins de dascăli va presupune, 
mai mult decât expunerea propriilor idei, explorarea posibilităţii de a 
rămâne deschis în fața noului, formulând, interogând, cercetând. 
Studentul va putea cultiva astfel simțul descoperirii multiplelor 
sensuri ale unei partituri muzicale, nu doar însuşirea unei viziuni ce 
nu-i aparţine. Absolvirea acestor cursuri oferă celor ce doresc 
oportunitatea urmării studiilor doctorale.  
50 LOCURI în anul I  

ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU MODUL I Arta actorului de 
teatru/ MODUL II Arta actorului pentru teatrul muzical)  cu 
anul universitar 2017-2018, Facultatea de Muzică și Teatru 
organizează concurs de admitere la Specializarea Artele Spectacolului 
de Teatru. Absolvirea acestor cursuri oferă celor ce doresc 
oportunitatea urmării studiilor doctorale.  
15 LOCURI în anul I


