
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 ANTRENAMENTUL EXPRESIEI CORPORALE 

2.2 Titular activităţi de curs 

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari C.d.a. Asist. univ. drd. GHIŢESCU-PETRE MĂDĂLINA

2.5 Anul de studiu II 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  seminar laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs  seminar laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 6
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 26
3.5 Total ore pe semestru 

1
 54

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 Suport și logistică media 

5.2 de desfăşurare a seminarului Suport și logistică media 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 

6. Competenţele specifice acumulate

1
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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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 Dezvoltarea şi perfecţionarea expresivităţii corporale de la baza de date 
native; 

- Dobândirea elasticităţii şi mobilităţii;

- Justificarea clară a expresiei corporale şi ritmului în contextul mişcării
scenice;

- Prevenirea şi combaterea elementelor inhibatorii nenecesare şi
necunoscute;

- Crearea unor puncte de plecare în definirea unui stil personal;

- Perfecţionarea aparatului senzorial;

- Însuşirea noţiunilor de bază şi a ţinutei balerinului clasic;

7.2 Obiectivele specifice . - Îmbinarea sincretică a cunoştinţelor profesionale dobândite de student la 
Arta actorului de teatru şi Improvizaţie; dezvoltarea autocontrolului prin 
extinderea dicteului de la acţiuni simple la cele complexe incluzând şi sarcini 
actoriceşti; 

- Descrierea şi învăţarea noţiunilor de bază din diferite tipuri şi stiluri de
dans; educarea sentimentului stilului şi epocii; păstrarea imaginii personajului în 
momentul executării unui pasaj coregrafic specific dansului clasic, istoric, de 
caracter, modern şi contemporan; 

- Formarea deprinderii de a păşi scenic, cu acompaniament muzical şi cu
utilizarea selectivă a întregului aparat locomotor.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Orientarea  în spaţiu. Explicație, demonstrație 

Axe şi planuri ale corpului uman. 

Nomenclatura mişcărilor membrelor şi a 
segmentelor. 

Înţelegerea importanţei mişcării ca expresie a 
simţirii şi gândirii umane. Educarea ritmicităţii 
şi muzicalităţii. Coordonarea mişcării cu 
respiraţia. 

Bibliografie: 
1. Badian, Suzana, Expresie şi improvizaţie scenică, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, Bucureşti, Facultatea de Teatru, 

Cinematografie şi TV, Bucureşti, 1977
2. Barrault, J.-L., Amintiri pentru mâine, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978
3. Chekhov, Michael, Lessons for the Professional Actor, Gestul psihologic, New York, 1985, Performing Arts Journal Publications
4. Delahaye, Guy, Pina Bausch, Paris, Éditions Solin, 1986
5. Dictionnaire du Ballet Moderne, Paris, Fernand Hazan, 1957 
6. Frenţ, Doina, Istoria dansului, Curs, Ed. Universităţii de Artă Teatrală, Târgu-Mureş, 2003 
7. Fotografien und Texte, 1961-1973, John Kranko und das Stuttgarter Ballett, Verlag Günther Neske, Pfullingen, 1969/1975 
8. Iorga, Alexandru, Dicţionar de dans, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
9. Mişici, Liliana, Curs de dans istoric şi dans de caracter, Ed. Academiei de Teatru Universal, Bucureşti
10. Rellstab, Felix, Handbuch Theaterspielen, Band 1 Grundlagen, Zürich, 1994, Band 2 Wege zur Rolle, Zürich, 1996
11. Sachs, Curt, Histoire de la danse, Ed. Gallimard, Paris, 1938 
12. Spolin,Viola,  Improvizaţii pentru teatru, text IATC, 1968 
13. Stanislavski, K. S., Munca actorului cu sine însuşi, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1981
14. Urseanu T., I. Ianegic, L. Ionescu, Istoria Baletului, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1967
15. Tarasov, N. I., Metoda antrenamentului clasic, Ed. de Stat, Moscova, 1940 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Se urmăreşte capacitatea studentului
de concentrare şi memorare a paşilor
de dans în raport cu abilitatea de
interpretare actoricească;

Examen practic constând dintr-o reprezentaţie 
spectaculară de dans (dansurile combină 
conţinutul tematic studiat până la 
reprezentaţia spectaculară). 

50% 

- Se urmăreşte capacitatea studentului
de concentrare şi memorare a paşilor
de dans în raport cu abilitatea de
interpretare actoricească;
-

Evaluare periodică în timpul semestrului 

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

Data completării: 

01.10.2016

Titular de curs: 

C. D. A. Asist. univ. drd. Ghițescu Mădălina





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 ANTRENAMENTUL EXPRESIEI CORPORALE 

2.2 Titular activităţi de curs 

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari C.d.a. Asist. univ. drd. GHIŢESCU-PETRE MĂDĂLINA

2.5 Anul de studiu II 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  seminar laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs  seminar laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 14
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 6
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 26
3.5 Total ore pe semestru 

2
 54 

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 Suport și logistică media 

5.2 de desfăşurare a seminarului Suport și logistică media 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 

6. Competenţele specifice acumulate

2
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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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 Dezvoltarea şi perfecţionarea expresivităţii corporale de la baza de date 
native; 

- Dobândirea elasticităţii şi mobilităţii;

- Justificarea clară a expresiei corporale şi ritmului în contextul mişcării
scenice;

- Prevenirea şi combaterea elementelor inhibatorii nenecesare şi
necunoscute;

- Crearea unor puncte de plecare în definirea unui stil personal;

- Perfecţionarea aparatului senzorial;

- Însuşirea noţiunilor de bază şi a ţinutei balerinului clasic;

7.2 Obiectivele specifice . - Îmbinarea sincretică a cunoştinţelor profesionale dobândite de student la 
Arta actorului de teatru şi Improvizaţie; dezvoltarea autocontrolului prin 
extinderea dicteului de la acţiuni simple la cele complexe incluzând şi sarcini 
actoriceşti; 

- Descrierea şi învăţarea noţiunilor de bază din diferite tipuri şi stiluri de
dans; educarea sentimentului stilului şi epocii; păstrarea imaginii personajului în 
momentul executării unui pasaj coregrafic specific dansului clasic, istoric, de 
caracter, modern şi contemporan; 

- Formarea deprinderii de a păşi scenic, cu acompaniament muzical şi cu
utilizarea selectivă a întregului aparat locomotor.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Dansuri de societate: Tango, Vals, Fox, Twist 
etc. Paşi schimbaţi: cabaret, can-can, 
charleston. 

Explicație, demonstrație 

Ilustrarea plasticii corporale individuale şi de 
grup, cu elemente de balet clasic şi 
contemporan. 

Reprezentarea ideomotorie a unor mişcări tot 
mai complexe. 

Bibliografie: 
16. Badian, Suzana, Expresie şi improvizaţie scenică, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, Bucureşti, Facultatea de Teatru, 

Cinematografie şi TV, Bucureşti, 1977
17. Barrault, J.-L., Amintiri pentru mâine, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978
18. Chekhov, Michael, Lessons for the Professional Actor, Gestul psihologic, New York, 1985, Performing Arts Journal Publications
19. Delahaye, Guy, Pina Bausch, Paris, Éditions Solin, 1986
20. Dictionnaire du Ballet Moderne, Paris, Fernand Hazan, 1957 
21. Frenţ, Doina, Istoria dansului, Curs, Ed. Universităţii de Artă Teatrală, Târgu-Mureş, 2003 
22. Fotografien und Texte, 1961-1973, John Kranko und das Stuttgarter Ballett, Verlag Günther Neske, Pfullingen, 1969/1975 
23. Iorga, Alexandru, Dicţionar de dans, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
24. Mişici, Liliana, Curs de dans istoric şi dans de caracter, Ed. Academiei de Teatru Universal, Bucureşti
25. Rellstab, Felix, Handbuch Theaterspielen, Band 1 Grundlagen, Zürich, 1994, Band 2 Wege zur Rolle, Zürich, 1996
26. Sachs, Curt, Histoire de la danse, Ed. Gallimard, Paris, 1938 
27. Spolin,Viola,  Improvizaţii pentru teatru, text IATC, 1968 
28. Stanislavski, K. S., Munca actorului cu sine însuşi, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1981
29. Urseanu T., I. Ianegic, L. Ionescu, Istoria Baletului, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1967
30. Tarasov, N. I., Metoda antrenamentului clasic, Ed. de Stat, Moscova, 1940 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Se urmăreşte capacitatea studentului
de concentrare şi memorare a paşilor
de dans în raport cu abilitatea de
interpretare actoricească;

Examen practic constând dintr-o reprezentaţie 
spectaculară de dans (dansurile combină 
conţinutul tematic studiat până la 
reprezentaţia spectaculară). 

50% 

- Se urmăreşte capacitatea studentului
de concentrare şi memorare a paşilor
de dans în raport cu abilitatea de
interpretare actoricească;
-

Evaluare periodică în timpul semestrului 

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

Data completării: 

01.10.2016

Titular de curs: 

C. D. A. Asist. univ. drd. Ghițescu Mădălina





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 ANTRENAMENTUL EXPRESIEI CORPORALE 

2.2 Titular activităţi de curs 

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari C.d.a. GHIŢESCU-PETRE MĂDĂLINA

2.5 Anul de studiu III 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  seminar laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs  seminar laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 4 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 28
3.5 Total ore pe semestru 

1
 56

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 Suport și logistică media 

5.2 de desfăşurare a seminarului Suport și logistică media 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 

6. Competenţele specifice acumulate

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

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 - 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 Dezvoltarea şi perfecţionarea expresivităţii corporale de la baza de date 
native; 

- Dobândirea elasticităţii şi mobilităţii;

- Justificarea clară a expresiei corporale şi ritmului în contextul mişcării
scenice;

- Prevenirea şi combaterea elementelor inhibatorii nenecesare şi
necunoscute;

- Crearea unor puncte de plecare în definirea unui stil personal;

- Perfecţionarea aparatului senzorial;

- Însuşirea noţiunilor de bază şi a ţinutei balerinului clasic;

7.2 Obiectivele specifice . - Îmbinarea sincretică a cunoştinţelor profesionale dobândite de student la 
Arta actorului de teatru şi Improvizaţie; dezvoltarea autocontrolului prin 
extinderea dicteului de la acţiuni simple la cele complexe incluzând şi sarcini 
actoriceşti; 

- Descrierea şi învăţarea noţiunilor de bază din diferite tipuri şi stiluri de
dans; educarea sentimentului stilului şi epocii; păstrarea imaginii personajului în 
momentul executării unui pasaj coregrafic specific dansului clasic, istoric, de 
caracter, modern şi contemporan; 

- Formarea deprinderii de a păşi scenic, cu acompaniament muzical şi cu
utilizarea selectivă a întregului aparat locomotor.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

- Raportul dintre mişcare-spaţiu-timp. Explicație, demonstrație 

Volumul spaţial, determinarea mişcării în 
spaţiu, schimbări de direcţii. 

- Relaţia dintre mişcarea conştientă şi
mişcarea reflexă.

Calitatea mişcării – precizia mişcării şi 
acurateţea ei. 

Bibliografie: 
1. Badian, Suzana, Expresie şi improvizaţie scenică, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, Bucureşti, Facultatea de Teatru, 

Cinematografie şi TV, Bucureşti, 1977
2. Barrault, J.-L., Amintiri pentru mâine, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978
3. Chekhov, Michael, Lessons for the Professional Actor, Gestul psihologic, New York, 1985, Performing Arts Journal Publications
4. Delahaye, Guy, Pina Bausch, Paris, Éditions Solin, 1986
5. Dictionnaire du Ballet Moderne, Paris, Fernand Hazan, 1957 
6. Frenţ, Doina, Istoria dansului, Curs, Ed. Universităţii de Artă Teatrală, Târgu-Mureş, 2003 
7. Fotografien und Texte, 1961-1973, John Kranko und das Stuttgarter Ballett, Verlag Günther Neske, Pfullingen, 1969/1975 
8. Iorga, Alexandru, Dicţionar de dans, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
9. Mişici, Liliana, Curs de dans istoric şi dans de caracter, Ed. Academiei de Teatru Universal, Bucureşti
10. Rellstab, Felix, Handbuch Theaterspielen, Band 1 Grundlagen, Zürich, 1994, Band 2 Wege zur Rolle, Zürich, 1996
11. Sachs, Curt, Histoire de la danse, Ed. Gallimard, Paris, 1938 
12. Spolin,Viola,  Improvizaţii pentru teatru, text IATC, 1968 
13. Stanislavski, K. S., Munca actorului cu sine însuşi, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1981
14. Urseanu T., I. Ianegic, L. Ionescu, Istoria Baletului, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1967
15. Tarasov, N. I., Metoda antrenamentului clasic, Ed. de Stat, Moscova, 1940 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Se urmăreşte capacitatea studentului
de concentrare şi memorare a paşilor
de dans în raport cu abilitatea de
interpretare actoricească;

Examen practic constând dintr-o reprezentaţie 
spectaculară de dans (dansurile combină 
conţinutul tematic studiat până la 
reprezentaţia spectaculară). 

50% 

- Se urmăreşte capacitatea studentului
de concentrare şi memorare a paşilor
de dans în raport cu abilitatea de
interpretare actoricească;
-

Evaluare periodică în timpul semestrului 

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

Data completării: 

01.10.2016

Titular de curs : 

C. D. A. Asist. univ. drd. Ghițescu Mădălina



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 ANTRENAMENTUL EXPRESIEI CORPORALE 

2.2 Titular activităţi de curs 

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari C.d.a. GHIŢESCU-PETRE MĂDĂLINA

2.5 Anul de studiu III 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  seminar laborator 2 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs  seminar laborator 28 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 4 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 28
3.5 Total ore pe semestru 

2
 56

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 Suport și logistică media 

5.2 de desfăşurare a seminarului Suport și logistică media 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 

6. Competenţele specifice acumulate

2
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 
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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 Dezvoltarea şi perfecţionarea expresivităţii corporale de la baza de date 
native; 

- Dobândirea elasticităţii şi mobilităţii;

- Justificarea clară a expresiei corporale şi ritmului în contextul mişcării
scenice;

- Prevenirea şi combaterea elementelor inhibatorii nenecesare şi
necunoscute;

- Crearea unor puncte de plecare în definirea unui stil personal;

- Perfecţionarea aparatului senzorial;

- Însuşirea noţiunilor de bază şi a ţinutei balerinului clasic;

7.2 Obiectivele specifice . - Îmbinarea sincretică a cunoştinţelor profesionale dobândite de student la 
Arta actorului de teatru şi Improvizaţie; dezvoltarea autocontrolului prin 
extinderea dicteului de la acţiuni simple la cele complexe incluzând şi sarcini 
actoriceşti; 

- Descrierea şi învăţarea noţiunilor de bază din diferite tipuri şi stiluri de
dans; educarea sentimentului stilului şi epocii; păstrarea imaginii personajului în 
momentul executării unui pasaj coregrafic specific dansului clasic, istoric, de 
caracter, modern şi contemporan; 

- Formarea deprinderii de a păşi scenic, cu acompaniament muzical şi cu
utilizarea selectivă a întregului aparat locomotor.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Importanţa conştientizării mişcării. Explicație, demonstrație 

Dezvoltarea capacităţii de a exprima prin 
mişcări conţinutul unui sentiment, stări sau 
idei. 

Dansuri de societate: Rumba, Rock’n’roll. 

Educarea relaţiei dintre viziunea regizorală şi 
contextul soluţiilor scenografice. 

Bibliografie: 
16. Badian, Suzana, Expresie şi improvizaţie scenică, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, Bucureşti, Facultatea de Teatru, 

Cinematografie şi TV, Bucureşti, 1977
17. Barrault, J.-L., Amintiri pentru mâine, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978
18. Chekhov, Michael, Lessons for the Professional Actor, Gestul psihologic, New York, 1985, Performing Arts Journal Publications
19. Delahaye, Guy, Pina Bausch, Paris, Éditions Solin, 1986
20. Dictionnaire du Ballet Moderne, Paris, Fernand Hazan, 1957 
21. Frenţ, Doina, Istoria dansului, Curs, Ed. Universităţii de Artă Teatrală, Târgu-Mureş, 2003 
22. Fotografien und Texte, 1961-1973, John Kranko und das Stuttgarter Ballett, Verlag Günther Neske, Pfullingen, 1969/1975 
23. Iorga, Alexandru, Dicţionar de dans, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
24. Mişici, Liliana, Curs de dans istoric şi dans de caracter, Ed. Academiei de Teatru Universal, Bucureşti
25. Rellstab, Felix, Handbuch Theaterspielen, Band 1 Grundlagen, Zürich, 1994, Band 2 Wege zur Rolle, Zürich, 1996
26. Sachs, Curt, Histoire de la danse, Ed. Gallimard, Paris, 1938 
27. Spolin,Viola,  Improvizaţii pentru teatru, text IATC, 1968 
28. Stanislavski, K. S., Munca actorului cu sine însuşi, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1981
29. Urseanu T., I. Ianegic, L. Ionescu, Istoria Baletului, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1967
30. Tarasov, N. I., Metoda antrenamentului clasic, Ed. de Stat, Moscova, 1940 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Se urmăreşte capacitatea studentului
de concentrare şi memorare a paşilor
de dans în raport cu abilitatea de
interpretare actoricească;

Examen practic constând dintr-o reprezentaţie 
spectaculară de dans (dansurile combină 
conţinutul tematic studiat până la 
reprezentaţia spectaculară). 

50% 

- Se urmăreşte capacitatea studentului
de concentrare şi memorare a paşilor
de dans în raport cu abilitatea de
interpretare actoricească;
-
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- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse
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