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..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 
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FIȘA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2. Facultatea FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ-ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii Teatru și Artele spectacolului 

1.5. Ciclul de studii Cu frecvență 

1.6. Programul de studii / calificarea Licență / Artele spectacolului – Actorie (lb. germană) 

Actor (245501); Consultant artistic (245504); Sufleur teatru 

(245519). 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Arta actorului 

2.2. Titularul activităților de curs Conf. univ. dr. Darida Ștefan-Andrei 

2.3. Titularul activităților de lucrări 

practice  

Lect. univ. dr. Căpraru Ecaterina 

2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei S 

* E = examen. ** S = specialitate. 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  6 din care: 3.2. curs  2 3.3. lucrări practice 4 

3.4. Total ore din planul de învățământ  84 din care: 3.5. curs 28 3.6. lucrări practice 56 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  10 

Pregătire lucrări practice, teme, referate, portofolii și eseuri 2 

Tutorat  1 

Examinări 1 

Alte activități ... - 

3.7. Total ore studiu individual  28 

3.8. Total ore pe semestru 112 

3.9. Număr de credite 6 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Cunoașterea foarte bună a limbii germane, nivel C1 sau cel puțin B2  

4.2. de competențe  - 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Suport și logistică media 

5.2. de desfășurare a lucrărilor practice Suport și logistică media 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • Selectarea și utilizarea adecvată a teoriilor și a conceptelor de 

bază specifice artei actorului. 

• Elaborarea și interpretarea adecvată a unui rol (personaj 

dramatic), prin utilizarea capacității de gândire scenică și a 

abilităților creative. 

• Utilizarea elementelor de expresivitate corporală și vocală în 

construcția de rol (personaj dramatic). 

• Identificarea și interpretarea datelor referitoare la contextul 
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socio-cultural aferent rolului și sintetizarea lor într-o viziune 

unitară. 

• Aplicarea de metode și de strategii specifice pentru dezvoltarea 

rolului educațional al teatrului în societate. 

Competențe transversale  • Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă și 

responsabilă, de punctualitate și răspundere personală față de 

rezultat, pe baza principiilor, normelor și valorilor codului 

deontologic. 

• Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă 

plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă 

eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităților de formare continuă și 

valorificarea eficientă a resurselor și a tehnicilor de învățare 

pentru propria dezvoltare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei - utilizarea mijloacelor de expresie scenice; 

- utilizarea expresivității corporale și a plasticității scenice 

imperios necesare comunicării și esteticii artei spectaculare; 

- utilizarea expresivității rostirii scenice, coordonată limbajului 

gestual; 

- însușirea importanței triadei spectaculare (autor/actor/regizor) 

ca element fundamental în procesul de creație scenică; 

- antropocentrismul actorului în sfera elementelor de spectacol; 

- întruchiparea personajului în funcție de concepția regizorală; 

- relația de interdependență între actor și elementele de 

spectacol (decor, recuzită, ecleraj, muzică, costume etc.); 

- interpretul actor și politica de receptare a spectatorului. 

7.2. Obiectivele specifice  - antrenarea și utilizarea mijloacelor de expresie scenice; 

- deprinderea și dezvoltarea expresivității corporale și a 

plasticității scenice imperios necesare comunicării și esteticii 

artei spectaculare; 

- deprinderea și dezvoltarea autodisciplinei fundamentală 

procesului creator; 

- integrarea în spectacolul teatral; 

- însușirea importanței triadei spectaculare (autor/actor/regizor) 

ca element fundamental în procesul de creație scenică; 

- integrarea în omogenitatea spectacolului teatral și susținerea 

constantă a rolului de-a lungul reprezentației scenice. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
Alegerea textului dramatic ce 

urmează a fi pus în scenă; 

Casting pe rol (unde este cazul) și 

distribuirea personajelor; 

Lectură la masă; 

Expunerea concepției regizorale 

asupra personajelor; 

Explicație, demonstrație Conținutul tematic al ultimului an presupune 

realizarea a unui sau două spectacole de teatru (în 

funcție de împărțirea timpului, a numărului de 

absolvenți și a necesarului producției se pot realiza 

până la trei spectacole de absolvență) în care sunt 

antrenate și utilizate competențele profesionale 

dobândite de-a lungul programului de studiu. 

Drumul spre personaj: asumarea 

spațio-temporală a desfășurării 

acțiunii; creearea treptată a rolului 

plecând de la biografia personajului, 

de la comportamentul său și de la 

circumstanțele acțiunii; personajul în 

relație cu ceilalți; personajul și 

conflictul dramatic; 

Explicație, demonstrație A se vedea Fișa disciplinei Arta actorului, an I, 

sem. 1 (Bibliografie impusă pentru cele 2 

semestre). 

Căutarea mijloacelor de retrăire a 

sentimentelor personajului de 

interpretat; căutarea mijloacelor de 

expresie care să sublinieze rolul 

Explicație, demonstrație  
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personajului în integritatea 

spectaculară; pătrunderea psihică a 

rolului în paralel cu munca la scenă; 

improvizație pe situație dramatică, 

din care să reiasă relația dintre 

personaje, conflictul etc.  

 

8.2. Lucrări practice Metode de predare Observații 
Aplicabilitatea practică a conținutului 

tematic are ca suport texte din 

dramaturgia universală. Începând cu 

lecturarea la masă a textului ales, 

procesul didactic-artistic se 

finalizează printr-o reprezentație 

spectaculară. 

Explicație, demonstrație  

Repetiții pentru examenul de final de 

semestru. 

Explicație, demonstrație  

 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs Se urmărește 

în ce măsură 

sunt asimilate 

competențele 

profesionale; 

Examen practic constând din 

reprezentarea producției. 

50% 

 Se urmărește 

de-a lungul 

programului 

de studiu în ce 

măsură sunt 

asumate 

conceptele 

operaționale, 

rezolvarea 

situațiilor 

dramatice și 

ale indicațiilor 

scenice etc. 

  

9.5. Lucrări practice Teme de casă 

indicate de 

pedagog după 

fiecare 

conținut 

tematic major, 

cu rezolvare 

practică la 

clasă și 

evaluare în 

grup. 

Evaluare periodică în timpul 

semestrului. 

50% 

9.6. Standard minim de performanță 
Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse. Regulamentul UVT în vigoare prevede numărul de prezențe: curs 50%; 

laborator 100%. 
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Data completării Semnătura titularului de curs              Semnătura titularului de lucrări practice  

10.10.2016              Conf.univ.dr. Darida Ștefan-Andrei     Lect. univ. dr. Căpraru Ecaterina           

 

       

                                                              Semnătura directorului de departament 

                                                               Conf.univ.dr. Miclea Rodica-Ortensia 
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FIȘA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2. Facultatea FACULTATEA DE MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ-ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii Teatru și Artele spectacolului 

1.5. Ciclul de studii Cu frecvență 

1.6. Programul de studii / calificarea Licență / Artele spectacolului – Actorie (lb. germană) 

Actor (245501); Consultant artistic (245504); Sufleur teatru 

(245519). 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Arta actorului 

2.2. Titularul activităților de curs Conf. univ. dr. Darida Ștefan-Andrei 

2.3. Titularul activităților de lucrări 

practice  

Lect. univ. dr. Căpraru Ecaterina 

2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei S 

* E = examen. ** S = specialitate. 

 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână  6 din care: 3.2. curs  2 3.3. lucrări practice 4 

3.4. Total ore din planul de învățământ  84 din care: 3.5. curs 28 3.6. lucrări practice 56 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  10 

Pregătire lucrări practice, teme, referate, portofolii și eseuri 2 

Tutorat  1 

Examinări 1 

Alte activități ... - 

3.7. Total ore studiu individual  28 

3.8. Total ore pe semestru 112 

3.9. Număr de credite 6 

 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1. de curriculum Cunoașterea foarte bună a limbii germane, nivel C1 sau cel puțin B2 

4.2. de competențe  - 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. de desfășurarea a cursului Suport și logistică media 

5.2. de desfășurare a lucrărilor practice Suport și logistică media 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale • Selectarea și utilizarea adecvată a teoriilor și a conceptelor de 

bază specifice artei actorului. 

• Elaborarea și interpretarea adecvată a unui rol (personaj 

dramatic), prin utilizarea capacității de gândire scenică și a 

abilităților creative. 

• Utilizarea elementelor de expresivitate corporală și vocală în 

construcția de rol (personaj dramatic). 

• Identificarea și interpretarea datelor referitoare la contextul 
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socio-cultural aferent rolului și sintetizarea lor într-o viziune 

unitară. 

• Aplicarea de metode și de strategii specifice pentru dezvoltarea 

rolului educațional al teatrului în societate. 

Competențe transversale  • Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă și 

responsabilă, de punctualitate și răspundere personală față de 

rezultat, pe baza principiilor, normelor și valorilor codului 

deontologic. 

• Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă 

plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă 

eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităților de formare continuă și 

valorificarea eficientă a resurselor și a tehnicilor de învățare 

pentru propria dezvoltare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. Obiectivul general al disciplinei - deprinderea abilităților practice și teoretice necesare 

profesiunii de actor; 

- deprinderea abilităților practice și teoretice necesare 

profesiunii de actor; 

- formarea, dezvoltarea și antrenarea modului de a gândi teatral; 

- dezvoltarea unei gândiri specifice: logice, analitice, 

combinatorii, inductive, analogice, etc.; 

- formarea deprinderilor și mijloacelor care să conducă spre o 

bună coordonare între gând și acțiune; 

- însușirea principiului unității organice dintre psihic și fizic; 

- însușirea principiului fizicalizării ca fundament al comunicării 

scenice; 

- antrenarea și utilizarea mijloacelor de expresie scenice; 

- deprinderea și dezvoltarea expresivității corporale și a 

plasticității scenice imperios necesare comunicării și esteticii 

artei spectaculare; 

- experimentarea autenticității artei actorului prefigurată de 

dialectica poeticilor teatrale în sfera creației scenice. 

7.2. Obiectivele specifice  - antrenarea și utilizarea mijloacelor de expresie scenice; 

- deprinderea și dezvoltarea expresivității corporale și a 

plasticității scenice imperios necesare comunicării și esteticii 

artei spectaculare; 

- deprinderea și dezvoltarea autodisciplinei fundamentală 

procesului creator; 

- integrarea în spectacolul teatral; 

- însușirea importanței triadei spectaculare (autor/actor/regizor) 

ca element fundamental în procesul de creație scenică. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
Organizarea producției; 

Introducerea elementelor de 

spectacol: decor, costume, machiaj, 

recuzită, lumini, muzică etc.; 

Reprezentarea finalității spectaculare; 

Imperativul unității organice dintre 

viața interioară a personajului și 

acțiunea exterioară; 

Explicație, demonstrație A se vedea Fișa disciplinei Arta actorului, an I, 

sem. 1 (Bibliografie impusă pentru cele 2 

semestre). 

Planificarea tematică pentru lucrarea 

de licență; 

Prezentarea standardelor minime de 

elaborare a cuprinsului tematic și 

structurarea conținutului ideatic pe 

baza competențelor profesionale 

dobândite; 

Explicație, demonstrație  
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Alcătuirea fișelor bibliografice pentru 

fundamentarea teoretică a lucrării. 

 

8.2. Lucrări practice Metode de predare Observații 
Montarea propriu-zisă a spectacolului 

de absolvență. 

Explicație, demonstrație  

Repetiții pentru spectacolul/ele de 

absolvență și reprezentații în cadrul 

stagiunii studențești permanente. 

Explicație, demonstrație  

 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs Se urmărește 

în ce măsură 

sunt asimilate 

competențele 

profesionale; 

Examen practic constând din 

reprezentarea producției. 

50% 

 Se urmărește 

de-a lungul 

programului 

de studiu în ce 

măsură sunt 

asumate 

conceptele 

operaționale, 

rezolvarea 

situațiilor 

dramatice și 

ale indicațiilor 

scenice etc. 

  

9.5. Lucrări practice Teme de casă 

indicate de 

pedagog după 

fiecare 

conținut 

tematic major, 

cu rezolvare 

practică la 

clasă și 

evaluare în 

grup. 

Evaluare periodică în timpul 

semestrului. 

50% 

9.6. Standard minim de performanță 
Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse. Regulamentul UVT în vigoare prevede numărul de prezențe: curs 50%; 

laborator 100%. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs              Semnătura titularului de lucrări practice  

10.10.2016              Conf.univ.dr. Darida Ștefan-Andrei     Lect. univ. dr. Căpraru Ecaterina 

 

       

                                                              Semnătura directorului de departament 

                                                               Conf.univ.dr. Miclea Rodica-Ortensia 


