
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE MUZICA ȘI TEATRU 

1.3 Departamentul MUZICA - ACTORIE 

1.4 Domeniul de studii TEATRU 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea ARTELE SPECTACOLULUI, ACTORIE (LB. ROMÂNĂ)-ACTOR 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina ANALIZA PROCESULUI SCENIC 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. Dr. SUTO-UDVARI ANDRAS
2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar - laborator 1
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar - laborator 14
3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 4
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 4
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 14 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 42

3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - 

5.2 de desfăşurare a seminarului - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 

1
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 

C.D.A. Laura Avarvari



6. Competenţele specifice acumulate
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 Selectarea şi utilizarea adecvată a teoriilor şi a conceptelor de bază specifice artei actorului.

 Elaborarea şi interpretarea adecvată a unui rol (personaj dramatic), prin utilizarea capacităţii de

gîndire scenică şi a abilităţilor creative.

 Utilizarea elementelor de expresivitate corporală în construcţia de rol (personaj dramatic).

 Utilizarea elementelor de expresivitate vocală în construcţia de rol (personaj dramatic).

 Identificarea şi interpretarea datelor referitoare la contextul socio-cultural aferent rolului şi sintetizarea

lor într-o viziune unitară.

 Aplicarea de metode şi de strategii specifice pentru dezvoltarea rolului educaţional al teatrului în

societate.
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- Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi

răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului

deontologic.

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

- Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi a

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei - ▪Specificitatea aplicării legilor generale, detaliat şi la obiect, în munca
practică a atelierelor de creaţie a specializării;

- Posibilitatea înţelegerii şi stăpânirii multiplicităţii zonelor de interferenţă
ale complexului fenomen teatral;

- Evitarea pericolelor eclectismului şi diletantismului;
- Formarea mecanismului logic specific;
- Obţinerea unei eficienţe maxime a procesului de învăţământ.

7.2 Obiectivele specifice - ▪ Evitarea pericolelor eclectismului şi diletantismului;
- Formarea mecanismului logic specific;
- Obţinerea unei eficienţe maxime a procesului de învăţământ.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Principiile generale ale teoriei moderne a 
artei actorului. 

Explicatie, Demonstratie 

- Cunoaşterea marilor şcoli de teatru ale sec.
XX.

Studiu de încorporare a tuturor elementelor 
componente procesului scenic. 

Sistemul stanislavskian şi alte metode (Spolin, 
M. Cekhov, Grotowski, Brook).

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

BIBLIOGRAFIE 

1. Artaud, A. – Teatrul şi dublul său, Ed. Echinox, Bucureşti, 1997
2. Banu, G. – Peter Brook. Spre teatrul formelor simple, Ed. UNITEXT-POLIROM, Bucureşti, 2005

Studiu de încorporare a tuturor elementelor 
componente procesului scenic. 



3. Brecht, B. – Scrieri despre teatru, Ed. Univers, Bucureşti, 1977
4. Brook, P. – Spaţiul gol, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1997
5. Cekhov, M. – Către actori. Despre tehnica artei dramatice, ATF (uz intern), Bucureşti, 1952
6. Cojar, I. – O poetică a artei actorului, Ed. Paideia, Bucureşti, 1998
7. Cristea, M. – Teatrul experimental contemporan, Ed. Dialectică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966
8. Grotowski, J. – Spre un teatru sărac, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1998 
9. Silvestru, V. – Personajul în teatru, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966
10. Spolin, V. – Improvizaţie pentru teatru în Atelier, nr. 2(4)/2002, U.N.A.T.C., Bucureşti 
11. Stanislavski, K. S. – Munca actorului cu sine însuşi în procesul creator de trăire scenică, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1955
12. Tonitza-Iordache, M., Banu, G. – Arta teatrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004

13. Ubersfeld A. – Termenii cheie ai analizei teatrului, trad. Georgeta Loghin, Iaşi, Ed. Institutului European, 1999

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

Argumentare și fundamentare 
teoretică 

Examinare orală 50% 

Referat sau eseu elaborat de fiecare 
student în parte în urma parcurgerii 
conţinutului tematic; 

Examinare scris 50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

- Eelaborarea repertoriului individual

Data completării: 

01.10.2016

Titular curs: 

Conf. Univ. Dr. Suto-Udvari Andras



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.2 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE MUZICA ȘI TEATRU 

1.3 Departamentul MUZICA - ACTORIE 

1.4 Domeniul de studii TEATRU 

1.5 Ciclul de studii LICENTA 

1.6 Programul de studii / Calificarea ARTELE SPECTACOLULUI, ACTORIE (LB. ROMÂNĂ) 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina  ANALIZA PROCESULUI SCENIC 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. Dr. SUTO-UDVARI ANDRAS
2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar - laborator 1
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar - laborator 14
3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 4
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 4
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 14 

3.5 Total ore pe semestru 
2
 42

3.6 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - 

5.2 de desfăşurare a seminarului - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 

2
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 

C.D.A. Laura Avarvari



6. Competenţele specifice acumulate
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e  Selectarea şi utilizarea adecvată a teoriilor şi a conceptelor de bază specifice artei actorului.

 Elaborarea şi interpretarea adecvată a unui rol (personaj dramatic), prin utilizarea capacităţii de

gîndire scenică şi a abilităţilor creative.

 Utilizarea elementelor de expresivitate corporală în construcţia de rol (personaj dramatic).

 Utilizarea elementelor de expresivitate vocală în construcţia de rol (personaj dramatic).

 Identificarea şi interpretarea datelor referitoare la contextul socio-cultural aferent rolului şi sintetizarea

lor într-o viziune unitară.

 Aplicarea de metode şi de strategii specifice pentru dezvoltarea rolului educaţional al teatrului în

societate.
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 - Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi

răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi valorilor codului

deontologic.

- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

- Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi a

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei - ▪Specificitatea aplicării legilor generale, detaliat şi la obiect, în munca
practică a atelierelor de creaţie a specializării;

- Posibilitatea înţelegerii şi stăpânirii multiplicităţii zonelor de interferenţă
ale complexului fenomen teatral;

- Evitarea pericolelor eclectismului şi diletantismului;
- Formarea mecanismului logic specific;
- Obţinerea unei eficienţe maxime a procesului de învăţământ.

7.2 Obiectivele specifice - ▪ Evitarea pericolelor eclectismului şi diletantismului;
- Formarea mecanismului logic specific;
- Obţinerea unei eficienţe maxime a procesului de învăţământ.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Relaţia cu partenerul, partenerii; raportul cu 
textul, situaţia propusă, personajul. 

Explicatie, Demonstratie 

Formarea capacităţii de a conduce procesul 
specific; laboratorul (Craig, Brecht, Artaud). 

Parcursul de la concepţie la expresie (raportul 
dintre dezvoltarea ideii de teatru şi funcţia 
actorului modern). 

Laboratorul de creaţie. 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Bibliografie: 

Formarea capacităţii de a conduce procesul 
specific; laboratorul (Craig, Brecht, Artaud). 



BIBLIOGRAFIE 

14. Artaud, A. – Teatrul şi dublul său, Ed. Echinox, Bucureşti, 1997
15. Banu, G. – Peter Brook. Spre teatrul formelor simple, Ed. UNITEXT-POLIROM, Bucureşti, 2005
16. Brecht, B. – Scrieri despre teatru, Ed. Univers, Bucureşti, 1977
17. Brook, P. – Spaţiul gol, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1997
18. Cekhov, M. – Către actori. Despre tehnica artei dramatice, ATF (uz intern), Bucureşti, 1952
19. Cojar, I. – O poetică a artei actorului, Ed. Paideia, Bucureşti, 1998
20. Cristea, M. – Teatrul experimental contemporan, Ed. Dialectică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966
21. Grotowski, J. – Spre un teatru sărac, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1998 
22. Silvestru, V. – Personajul în teatru, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966
23. Spolin, V. – Improvizaţie pentru teatru în Atelier, nr. 2(4)/2002, U.N.A.T.C., Bucureşti 
24. Stanislavski, K. S. – Munca actorului cu sine însuşi în procesul creator de trăire scenică, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1955
25. Tonitza-Iordache, M., Banu, G. – Arta teatrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004

26. Ubersfeld A. – Termenii cheie ai analizei teatrului, trad. Georgeta Loghin, Iaşi, Ed. Institutului European, 1999

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

Argumentare și fundamentare 
teoretică 

Examinare orală 50% 

Referat sau eseu elaborat de fiecare 
student în parte în urma parcurgerii 
conţinutului tematic; 

Examinare scris 50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea şi asimilarea bibliografiei impuse

- Elaborarea repertoriului individual

Data completării: 

01.10.2016

Titular curs: 

Conf. Univ. Dr. Suto-Udvari Andras




