
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 ARTA ACTORULUI 

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 Conf. Univ. Dr. SUTO-UDVARI ANDRAS 

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 6 din care ore curs 2  seminar laborator 4 

3.2. Numar ore pe semestru 84 din care ore curs 28  seminar laborator 56 

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 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 28 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 112 

3.6 Numărul de credite 6

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 - activarea şi dezvoltarea calităţiilor native, aplicabile ulterior în procesul de
creaţie scenică;

- deprinderea limbajului teatral şi utilizarea corectă a conceptelor
operaţionale;

- deprinderea abilităţilor practice şi teoretice necesare profesiunii de actor;
- formarea, dezvoltarea şi antrenarea modului de a gândi sub aspect teatral;
- dezvoltarea unei gândiri specifice: logice, analitice, combinatorii, inductive,

analogice etc.
- formarea deprinderilor şi mijloacelor care să conducă spre o bună coordonare

între gând şi acţiune;
- însuşirea principiului unităţii organice dintre psihic şi fizic;
- însuşirea principiului fizicalizării ca fundament al comunicării scenice;
- antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- deprinderea şi dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice

imperios necesare comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- deprinderea şi dezvoltarea autodisciplinei fundamentală procesului creator;
- integrarea în spectacolul teatral.

7.2 Obiectivele specifice - antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- deprinderea şi dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice

imperios necesare comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- deprinderea şi dezvoltarea autodisciplinei fundamentală procesului creator;
- integrarea în spectacolul teatral.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- - analiza componentelor formei dramatice
şi a artei spectaculare prin stabilirea
conceptelor operaţionale cu aplicabilitate

Explicație, demonstrație 



practică: situaţie dramatică, spaţiu, timp, 
acţiune, personaj, dialog, relaţie, conflict, 
text-subtext, temă-supratemă; autor, 
actor, regizor, mis en scene, scenografie, 
ecleraj, tragedie, comedie, dramă, lectură 
la masă etc.;  

- însuşirea şi asumarea autodisciplinei în

procesul de creaţie artistică;e scenică creația

contemporană

- însuşirea şi asumarea constantă a atenţiei
scenice;

- asumarea spaţiului teatral ca fundament al
artei scenice;

- tehnici şi metode de declanşare a
imaginaţiei şi încorporării acesteia în
situaţiile scenice;

deprinderea şi asumarea magicului Dacă în 
rezolvarea situaţiilor dramatice; 

mecanisme şi tehnici de provocare a trăirii în 
procesul de creaţie scenică; 

- principiul fizicalizării imaginilor;
- fizicalizarea sentimentelor şi emoţiilor;

raportul dintre gest şi rostire;

- raportul dintre temă şi supratemă;
- raportul dintre text şi subtext (lectură la

masă);
- funcţiile tragicului în spectacolul de teatru

în raport cu fenomenul comic (analiză
premergătoare spectacolui ce urmează a fi
pus în scenă);

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

. Explicație, demonstrație 

- aplicabilitatea practică a conţinutului
tematic are ca suport texte opţionale
(fragmente) din teatrul antic, procesul
didactic-artistic finalizându-se printr-o
reprezentaţie spectaculară.

- Repetiții pentru producția de final de
semestru

BIBLIOGRAFIE 

1. Artaud, A., Teatrul cruzimii, Teatrul şi dublul său, Ed. Echinox, Bucureşti, 1997
2. Appia, Adolphe, Opera de artă vie, ed. Unitext, Bucureşti, 2000
3. Banu, George, Peter Brook. Spre teatrul formelor simple, Ed. Unitext-Polirom, Bucureşti, 2005 
4. Barba, Eugenio, Savarese, Nicola, A Dictionary of Theatre Antropology, Rutledge, London, 1991 
5. Barba, Eugenio, O canoe de hârtie. Tratat de antropologie teatrală, Ed. Unitext, Bucureşti, 2003
6. Barrault, Jean-Louis, Sunt om de teatru, Meridiane, Bucureşti, 1956
7. Brecht, Bertolt, Scrieri despre teatru, Ed. Univers, Bucureşti, 1977 
8. Brook, Peter, Spaţiul gol, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1997
9. Chekhov, Michael, Lessons for the Professional Actor, Performing Arts Journal Publications, New York, 1985 
10. Cohen, Robert, Puterea interpretării scenice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 
11.  Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, Ed. Paidea, Bucureşti, 1998 
12. Cristea, Mircea, Teatrul experimental contemporan, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966
13. Grotowski, J., Spre un teatru sărac, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1998
14. Jung, Carl Gustav, Psihologie şi alchimie, Ed. Trei, Bucureşti, 2006



15. Marvitz, Charles,  Stanislavski and The Method, Citadel Press, New York, 1964 
16. Osborne, A. F., L’imagination constructive, Ed. Dunad, Paris, 1971 
17. Perucci, Andrea, Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre Improvizaţie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982 
18. Piscator, Erwin, Teatrul politic, Ed. Politică, Bucureşti, 1966
19. Silvestru, V., Personajul în teatru, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966 
20. Stanislavski, K. S., Viaţa mea în artă, Cartea rusă, Bucureşti, 1950
21. Stanislavski, K. S, Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Bucureşti, 1955
22. Tonitza-Iordache, M., Banu, George, Arta Teatrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004 
23. Hagen, Uta, A challenge for the actor, Scribner, New York, 1991
24.  *** Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, tom I şi II, ed. Minerva, Bucureşti, 1973
25. ***  Schauspielen, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1981

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

se urmăreşte în ce măsură sunt 
asimilate competenţele profesionale; 
Se urmăreşte de-a lungul 
programului de studiu în ce măsură 
sunt asumate conceptele 
operaţionale, rezolvarea situaţiilor 
dramatice şi ale indicaţiilor scenice 
etc; 

Examen practic constând din reprezentarea 
finalităţii spectaculare. 

50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Teme de casă indicate de pedagog
după fiecare conţinut tematic
major, cu rezolvare practică la
clasă şi evaluare în grup;

Evaluare periodică în timpul semestrului 

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

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 ARTA ACTORULUI 

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 Conf. Univ. Dr. SUTO-UDVARI ANDRAS 

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 6 din care ore curs 2  seminar laborator 4 

3.2. Numar ore pe semestru 84 din care ore curs 28  seminar laborator 56 

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 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 28 

3.5 Total ore pe semestru 
2
 112 

3.6 Numărul de credite 6 

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 - 

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



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 - activarea şi dezvoltarea calităţiilor native, aplicabile ulterior în procesul de
creaţie scenică;

- deprinderea limbajului teatral şi utilizarea corectă a conceptelor
operaţionale;

- deprinderea abilităţilor practice şi teoretice necesare profesiunii de actor;
- formarea, dezvoltarea şi antrenarea modului de a gândi sub aspect teatral;
- dezvoltarea unei gândiri specifice: logice, analitice, combinatorii, inductive,

analogice etc.
- formarea deprinderilor şi mijloacelor care să conducă spre o bună coordonare

între gând şi acţiune;
- însuşirea principiului unităţii organice dintre psihic şi fizic;
- însuşirea principiului fizicalizării ca fundament al comunicării scenice;
- antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- deprinderea şi dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice

imperios necesare comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- deprinderea şi dezvoltarea autodisciplinei fundamentală procesului creator;
- integrarea în spectacolul teatral.

7.2 Obiectivele specifice - antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- deprinderea şi dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice

imperios necesare comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- deprinderea şi dezvoltarea autodisciplinei fundamentală procesului creator;
- integrarea în spectacolul teatral.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



problematica întruchipării personajului 
teatral; 

Explicație, demonstrație 

- importanţa relaţiei scenice ca arhetip al

construcţiei spectaculare:

a. relaţia între două personaje;

b. relaţia între un personaj şi un grup de
personaje;

- importanţa relaţiei şi comunicării 
personajelor ca expresie a unităţii scenice; 

principiile comunicării scenice şi raportul 
dintre interpret şi al patrulea perete 
(publicul); 

- manifestări şi tehnici de improvizaţie
specifice Commediei dell' Arte;

funcţiile comicului în spectacol; 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

. Explicație, demonstrație 

- aplicabilitatea practică a conţinutului
tematic are ca suport texte opţionale
(fragmente) specifice Commediei dell'
Arte, comediei renascentiste italiene sau
comediei clasice franceze. Începând cu
lecturarea la masă a textului ales, procesul
didactic-artistic se finalizează printr-o
reprezentaţie spectaculară.

- repetiţii pentru spectacol.

- Repetiții pentru producția de final de
semestru

BIBLIOGRAFIE 

26. Artaud, A., Teatrul cruzimii, Teatrul şi dublul său, Ed. Echinox, Bucureşti, 1997
27. Appia, Adolphe, Opera de artă vie, ed. Unitext, Bucureşti, 2000
28. Banu, George, Peter Brook. Spre teatrul formelor simple, Ed. Unitext-Polirom, Bucureşti, 2005 
29. Barba, Eugenio, Savarese, Nicola, A Dictionary of Theatre Antropology, Rutledge, London, 1991 
30. Barba, Eugenio, O canoe de hârtie. Tratat de antropologie teatrală, Ed. Unitext, Bucureşti, 2003
31. Barrault, Jean-Louis, Sunt om de teatru, Meridiane, Bucureşti, 1956
32. Brecht, Bertolt, Scrieri despre teatru, Ed. Univers, Bucureşti, 1977 
33. Brook, Peter, Spaţiul gol, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1997
34. Chekhov, Michael, Lessons for the Professional Actor, Performing Arts Journal Publications, New York, 1985 
35. Cohen, Robert, Puterea interpretării scenice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 
36.  Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, Ed. Paidea, Bucureşti, 1998 
37. Cristea, Mircea, Teatrul experimental contemporan, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966
38. Grotowski, J., Spre un teatru sărac, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1998
39. Jung, Carl Gustav, Psihologie şi alchimie, Ed. Trei, Bucureşti, 2006
40. Marvitz, Charles,  Stanislavski and The Method, Citadel Press, New York, 1964 
41. Osborne, A. F., L’imagination constructive, Ed. Dunad, Paris, 1971 
42. Perucci, Andrea, Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre Improvizaţie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982 
43. Piscator, Erwin, Teatrul politic, Ed. Politică, Bucureşti, 1966
44. Silvestru, V., Personajul în teatru, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966 
45. Stanislavski, K. S., Viaţa mea în artă, Cartea rusă, Bucureşti, 1950
46. Stanislavski, K. S, Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Bucureşti, 1955
47. Tonitza-Iordache, M., Banu, George, Arta Teatrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004 
48. Hagen, Uta, A challenge for the actor, Scribner, New York, 1991
49.  *** Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, tom I şi II, ed. Minerva, Bucureşti, 1973
50. ***  Schauspielen, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1981



9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

se urmăreşte în ce măsură sunt 
asimilate competenţele profesionale; 
Se urmăreşte de-a lungul 
programului de studiu în ce măsură 
sunt asumate conceptele 
operaţionale, rezolvarea situaţiilor 
dramatice şi ale indicaţiilor scenice 
etc; 

Examen practic constând din reprezentarea 
finalităţii spectaculare. 

50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Teme de casă indicate de pedagog
după fiecare conţinut tematic
major, cu rezolvare practică la
clasă şi evaluare în grup;

Evaluare periodică în timpul semestrului 

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

Data completării: 

01.10.2016

Titular curs: 

Conf. Univ. Dr. Suto - Udvari Andras 



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 ARTA ACTORULUI 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. Dr. VĂCĂRESCU PETRU-SILVIU

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari C.D.A Asist. univ. drd. PUIA MIRELA
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 6 din care ore curs 2  seminar laborator 4 

3.2. Numar ore pe semestru 84 din care ore curs 28  seminar laborator 54
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 8
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4
Tutoriat 1
Examinări 1
Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 28 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 112

3.6 Numărul de credite 6

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 - deprinderea limbajului teatral şi utilizarea corectă a conceptelor
operaţionale;

- deprinderea abilităţilor practice şi teoretice necesare profesiunii de actor;
- formarea, dezvoltarea şi antrenarea modului de a gândi sub aspect teatral;
- dezvoltarea unei gândiri specifice: logice, analitice, combinatorii, inductive,

analogice etc.
- formarea deprinderilor şi mijloacelor care să conducă spre o bună coordonare

între gând şi acţiune;
- însuşirea principiului unităţii organice dintre psihic şi fizic;
- însuşirea principiului fizicalizări ca fundament al comunicării scenice;
- antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- deprinderea şi dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice

imperios necesare comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- experimentarea autenticităţii artei actorului prefigurată de dialectica

poeticilor teatrale în sfera creaţiei scenice;

7.2 Obiectivele specifice - antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- deprinderea şi dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice

imperios necesare comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- deprinderea şi dezvoltarea autodisciplinei fundamentală procesului creator;
- integrarea în spectacolul teatral.
- însuşirea importanţei triadei spectaculare (autor/actor/regizor) ca element

fundamental în procesul de creaţie scenică;
- integrarea în spectacolul teatral.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Laborator de creaţie experimentală cu 
fundament teoretic, având ca suport sisteme 
metodice de căutare a „adevărului” actoricesc 
în modernitatea teatrală. Studiul propune o 
analiză cu aplicabilitate practică a poeticiilor 
teatrale majore de la K. S. Stanislavski la 

Explicație, demonstrație 



cercetarea ştiinţifică a spectacologiei 

contemporane:contemporană 

- organicitatea unităţii psihofizice şi 
principiul stanislavskian al fizicalizării;

biomecanica în antrenamentul mayerholdian; 

- corpul actorului ca substanţă a teatrului
viu (Appia);

corpul actorului şi supramarioneta lui G. 
Craig; 

- coordonate asupra limbajului plastico-
gestual artaudian;

tehnica inductivă în procesul creaţiei scenice 
(studiu aplicat asupra raportului dintre 
actorul sfânt şi actorul curtezană probat de J. 
Grotowski); 

- raportul dintre corpul actorului şi spaţiul
gol brookian;

- principiul barbian al imobilismului scenic
ca energie a acţiunii absorbite: nemişcarea
fizică determină mişcarea mentală;

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

. Explicație, demonstrație 

- aplicabilitatea practică a conţinutului
tematic are ca suport texte din creaţia
shakespeariană. Începând cu lecturarea
la masă a textului ales, procesul didactic-
artistic se finalizează printr-o
reprezentaţie spectaculară.

- Repetiții pentru producția de final de
semestru

BIBLIOGRAFIE 

1. Artaud, A., Teatrul cruzimii, Teatrul şi dublul său, Ed. Echinox, Bucureşti, 1997
2. Appia, Adolphe, Opera de artă vie, ed. Unitext, Bucureşti, 2000
3. Banu, George, Peter Brook. Spre teatrul formelor simple, Ed. Unitext-Polirom, Bucureşti, 2005 
4. Barba, Eugenio, Savarese, Nicola, A Dictionary of Theatre Antropology, Rutledge, London, 1991 
5. Barba, Eugenio, O canoe de hârtie. Tratat de antropologie teatrală, Ed. Unitext, Bucureşti, 2003
6. Barrault, Jean-Louis, Sunt om de teatru, Meridiane, Bucureşti, 1956
7. Brecht, Bertolt, Scrieri despre teatru, Ed. Univers, Bucureşti, 1977 
8. Brook, Peter, Spaţiul gol, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1997
9. Chekhov, Michael, Lessons for the Professional Actor, Performing Arts Journal Publications, New York, 1985 
10. Cohen, Robert, Puterea interpretării scenice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 
11.  Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, Ed. Paidea, Bucureşti, 1998 
12. Cristea, Mircea, Teatrul experimental contemporan, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966
13. Grotowski, J., Spre un teatru sărac, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1998
14. Jung, Carl Gustav, Psihologie şi alchimie, Ed. Trei, Bucureşti, 2006
15. Marvitz, Charles,  Stanislavski and The Method, Citadel Press, New York, 1964 
16. Osborne, A. F., L’imagination constructive, Ed. Dunad, Paris, 1971 
17. Perucci, Andrea, Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre Improvizaţie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982 
18. Piscator, Erwin, Teatrul politic, Ed. Politică, Bucureşti, 1966
19. Silvestru, V., Personajul în teatru, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966 
20. Stanislavski, K. S., Viaţa mea în artă, Cartea rusă, Bucureşti, 1950
21. Stanislavski, K. S, Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Bucureşti, 1955
22. Tonitza-Iordache, M., Banu, George, Arta Teatrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004 
23. Hagen, Uta, A challenge for the actor, Scribner, New York, 1991
24.  *** Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, tom I şi II, ed. Minerva, Bucureşti, 1973
25. ***  Schauspielen, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1981



9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

se urmăreşte în ce măsură sunt 
asimilate competenţele profesionale; 
Se urmăreşte de-a lungul 
programului de studiu în ce măsură 
sunt asumate conceptele 
operaţionale, rezolvarea situaţiilor 
dramatice şi ale indicaţiilor scenice 
etc; 

Examen practic constând din reprezentarea 
finalităţii spectaculare. 

50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Teme de casă indicate de pedagog
după fiecare conţinut tematic
major, cu rezolvare practică la
clasă şi evaluare în grup;

Evaluare periodică în timpul semestrului 

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

Data completării: 

01.10.2016

Titular curs:

Conf. univ. dr. Petru-Silviu Văcărescu



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 ARTA ACTORULUI 

2.2 Titular activităţi de curs Conf. Univ. Dr. VĂCĂRESCU PETRU-SILVIU

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari C.D.A Asist. univ. drd. PUIA MIRELA
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 6 din care ore curs 2  seminar laborator 4 

3.2. Numar ore pe semestru 84 din care ore curs 28  seminar laborator 56
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 8
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4
Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 28 

3.5 Total ore pe semestru 
2
 112

3.6 Numărul de credite 6

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 - 

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



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.

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 - deprinderea limbajului teatral şi utilizarea corectă a conceptelor
operaţionale;

- deprinderea abilităţilor practice şi teoretice necesare profesiunii de actor;
- formarea, dezvoltarea şi antrenarea modului de a gândi sub aspect teatral;
- dezvoltarea unei gândiri specifice: logice, analitice, combinatorii, inductive,

analogice etc.
- formarea deprinderilor şi mijloacelor care să conducă spre o bună coordonare

între gând şi acţiune;
- însuşirea principiului unităţii organice dintre psihic şi fizic;
- însuşirea principiului fizicalizări ca fundament al comunicării scenice;
- antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- deprinderea şi dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice

imperios necesare comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- experimentarea autenticităţii artei actorului prefigurată de dialectica

poeticilor teatrale în sfera creaţiei scenice;

7.2 Obiectivele specifice - antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- deprinderea şi dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice

imperios necesare comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- deprinderea şi dezvoltarea autodisciplinei fundamentală procesului creator;
- integrarea în spectacolul teatral.
- însuşirea importanţei triadei spectaculare (autor/actor/regizor) ca element

fundamental în procesul de creaţie scenică;
- integrarea în spectacolul teatral.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- importanţa relaţiei dintre conştient şi
subconştient ca materie primă a actului
creator;

- motoarele vieţii psihice şi linia tendinţelor

Explicație, demonstrație 



de manifestare; 
imperativul unităţii organice dintre viaţa 
interioară a personajului şi acţiunea 
exterioară; 

- importanţa menţinerii tensiunii 
dramatice în întregul spectacular;

monologul interior ca determinant al pauzei 
artistice; 

- problematica interpretării pasiuniilor
(raportul dintre pasiunile interpretului şi
pasiunile personajului);

- actorul în postura de psiholog al
personajului;

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

. Explicație, demonstrație 

- aplicabilitatea practică a conţinutului
tematic are ca suport texte opţionale
(fragmente) specifice Commediei dell'
Arte, comediei renascentiste italiene sau
comediei clasice franceze. Începând cu
lecturarea la masă a textului ales, procesul
didactic-artistic se finalizează printr-o
reprezentaţie spectaculară.

- repetiţii pentru spectacol.

- aplicabilitatea practică a conţinutului
tematic are ca suport texte opţionale din
dramaturgia cehoviană sau piese de
factură realistă, naturalistă. Începând cu
lecturarea la masă a textului ales,
procesul didactic-artistic se finalizează
printr-o reprezentaţie spectaculară.

BIBLIOGRAFIE 

26. Artaud, A., Teatrul cruzimii, Teatrul şi dublul său, Ed. Echinox, Bucureşti, 1997
27. Appia, Adolphe, Opera de artă vie, ed. Unitext, Bucureşti, 2000
28. Banu, George, Peter Brook. Spre teatrul formelor simple, Ed. Unitext-Polirom, Bucureşti, 2005 
29. Barba, Eugenio, Savarese, Nicola, A Dictionary of Theatre Antropology, Rutledge, London, 1991 
30. Barba, Eugenio, O canoe de hârtie. Tratat de antropologie teatrală, Ed. Unitext, Bucureşti, 2003
31. Barrault, Jean-Louis, Sunt om de teatru, Meridiane, Bucureşti, 1956
32. Brecht, Bertolt, Scrieri despre teatru, Ed. Univers, Bucureşti, 1977 
33. Brook, Peter, Spaţiul gol, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1997
34. Chekhov, Michael, Lessons for the Professional Actor, Performing Arts Journal Publications, New York, 1985 
35. Cohen, Robert, Puterea interpretării scenice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 
36.  Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, Ed. Paidea, Bucureşti, 1998 
37. Cristea, Mircea, Teatrul experimental contemporan, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966
38. Grotowski, J., Spre un teatru sărac, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1998
39. Jung, Carl Gustav, Psihologie şi alchimie, Ed. Trei, Bucureşti, 2006
40. Marvitz, Charles,  Stanislavski and The Method, Citadel Press, New York, 1964 
41. Osborne, A. F., L’imagination constructive, Ed. Dunad, Paris, 1971 
42. Perucci, Andrea, Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre Improvizaţie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982 
43. Piscator, Erwin, Teatrul politic, Ed. Politică, Bucureşti, 1966
44. Silvestru, V., Personajul în teatru, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966 
45. Stanislavski, K. S., Viaţa mea în artă, Cartea rusă, Bucureşti, 1950
46. Stanislavski, K. S, Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Bucureşti, 1955
47. Tonitza-Iordache, M., Banu, George, Arta Teatrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004 
48. Hagen, Uta, A challenge for the actor, Scribner, New York, 1991
49.  *** Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, tom I şi II, ed. Minerva, Bucureşti, 1973
50. ***  Schauspielen, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1981



9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

se urmăreşte în ce măsură sunt 
asimilate competenţele profesionale; 
Se urmăreşte de-a lungul 
programului de studiu în ce măsură 
sunt asumate conceptele 
operaţionale, rezolvarea situaţiilor 
dramatice şi ale indicaţiilor scenice 
etc; 

Examen practic constând din reprezentarea 
finalităţii spectaculare. 

50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Teme de casă indicate de pedagog
după fiecare conţinut tematic
major, cu rezolvare practică la
clasă şi evaluare în grup;

Evaluare periodică în timpul semestrului 

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

Data completării: 

01.10.2016

Titular curs:

Conf. univ. dr. Petru-Silviu Văcărescu



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 ARTA ACTORULUI 

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 C.D.A. Asist. Univ. Drd. DOGARU CLAUDIU
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 7 din care ore curs 3  seminar laborator 4 

3.2. Numar ore pe semestru 98 din care ore curs 42  seminar laborator 56
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 4
Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 28 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 126

3.6 Numărul de credite 6

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
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ţe
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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 - utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- utilizarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice imperios necesare

comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- utilizarea expresivităţii rostirii scenice, coordonată limbajului gestual;
- însuşirea importanţei triadei spectaculare (autor/actor/regizor) ca element

fundamental în procesul de creaţie scenică;
- antropocentrismul actorului în sfera elementele de spectacol;
- întruchiparea personajului în funcţie de concepţia regizorală;
- relaţia de interdependenţă între actor şi elementele de spectacol (decor,

recuzită, ecleraj, muzică etc.);
- interpretul actor şi politica de receptare a spectatorului;

7.2 Obiectivele specifice - antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- deprinderea şi dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice

imperios necesare comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- deprinderea şi dezvoltarea autodisciplinei fundamentală procesului creator;
- integrarea în spectacolul teatral.
- însuşirea importanţei triadei spectaculare (autor/actor/regizor) ca element

fundamental în procesul de creaţie scenică;
- integrarea în spectacolul teatral.
- integrarea în omogenitatea spectacolului teatral şi susţinerea constantă a

rolului de-a lungul reprezentaţiei scenice.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- alegerea textului dramatic ce urmează a fi 
pus în scenă; 

Explicație, demonstrație Conţinutul tematic al ultimului an 
presupune  realizarea a unu sau două 

spectacole de teatru (în funcţie de 
împărţirea timpului, a numărului de 

absolvenţi şi a necesarului producţiei se 
pot realiza până la trei spectacole de 
absolvenţă) în care sunt antrenate şi 
utilizate competenţele profesionale 



dobândite de-a lungul programului de 
studiu 

- casting pe rol (unde este cazul) şi 
distribuirea personajelor; 

- lectură la masă;
expunerea concepţiei regizorale asupra
personajelor.

Drumul spre personaj: 

- asumarea spaţio-temporală a desfăşurării
acţiunii;

- creearea treptată a rolului plecând de la
biografia personajului, de la 
comportamentul său şi de la 
circumstanţele acţiunii; 

- personajul în relaţie cu ceilalţi;
personajul şi conflictul dramatic;

- căutarea mijloacelor de retrăire a
sentimentelor personajului de interpretat;

- căutarea mijloacelor de expresie care să
sublinieze rolul personajului în integritatea
spectaculară;

- pătrunderea psihică a rolului în paralel cu
munca la scenă;

- improvizaţie pe situaţie dramatică, din
care să reiasă relaţia dintre personaje,
conflictul etc.

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

. Explicație, demonstrație 

- aplicabilitatea practică a conţinutului
tematic are ca suport texte din
dramaturgia universală Începând cu
lecturarea la masă a textului ales,
procesul didactic-artistic se finalizează
printr-o reprezentaţie spectaculară.

- Repetiții pentru examenul de final de
semestru

BIBLIOGRAFIE 

1. Artaud, A., Teatrul cruzimii, Teatrul şi dublul său, Ed. Echinox, Bucureşti, 1997
2. Appia, Adolphe, Opera de artă vie, ed. Unitext, Bucureşti, 2000
3. Banu, George, Peter Brook. Spre teatrul formelor simple, Ed. Unitext-Polirom, Bucureşti, 2005 
4. Barba, Eugenio, Savarese, Nicola, A Dictionary of Theatre Antropology, Rutledge, London, 1991 
5. Barba, Eugenio, O canoe de hârtie. Tratat de antropologie teatrală, Ed. Unitext, Bucureşti, 2003
6. Barrault, Jean-Louis, Sunt om de teatru, Meridiane, Bucureşti, 1956
7. Brecht, Bertolt, Scrieri despre teatru, Ed. Univers, Bucureşti, 1977 
8. Brook, Peter, Spaţiul gol, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1997
9. Chekhov, Michael, Lessons for the Professional Actor, Performing Arts Journal Publications, New York, 1985 
10. Cohen, Robert, Puterea interpretării scenice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 
11.  Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, Ed. Paidea, Bucureşti, 1998 
12. Cristea, Mircea, Teatrul experimental contemporan, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966
13. Grotowski, J., Spre un teatru sărac, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1998
14. Jung, Carl Gustav, Psihologie şi alchimie, Ed. Trei, Bucureşti, 2006
15. Marvitz, Charles,  Stanislavski and The Method, Citadel Press, New York, 1964 
16. Osborne, A. F., L’imagination constructive, Ed. Dunad, Paris, 1971 
17. Perucci, Andrea, Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre Improvizaţie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982 



18. Piscator, Erwin, Teatrul politic, Ed. Politică, Bucureşti, 1966
19. Silvestru, V., Personajul în teatru, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966 
20. Stanislavski, K. S., Viaţa mea în artă, Cartea rusă, Bucureşti, 1950
21. Stanislavski, K. S, Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Bucureşti, 1955
22. Tonitza-Iordache, M., Banu, George, Arta Teatrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004 
23. Hagen, Uta, A challenge for the actor, Scribner, New York, 1991
24.  *** Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, tom I şi II, ed. Minerva, Bucureşti, 1973
25. ***  Schauspielen, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1981

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

se urmăreşte în ce măsură sunt 
asimilate competenţele profesionale; 
Se urmăreşte de-a lungul 
programului de studiu în ce măsură 
sunt asumate conceptele 
operaţionale, rezolvarea situaţiilor 
dramatice şi ale indicaţiilor scenice 
etc; 

Examen practic constând din reprezentarea 
producției. 

50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Teme de casă indicate de pedagog
după fiecare conţinut tematic
major, cu rezolvare practică la
clasă şi evaluare în grup;

Evaluare periodică în timpul semestrului 

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

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 ARTA ACTORULUI 

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 C.D.A. Asist. Univ. Drd. DOGARU CLAUDIU
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 7 din care ore curs 3  seminar laborator 4 

3.2. Numar ore pe semestru 98 din care ore curs 42  seminar laborator 56
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 4
Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 28 

3.5 Total ore pe semestru 
2
 126

3.6 Numărul de credite 6

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 - 

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



6. Competenţele specifice acumulate
C
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en
ţe

 p
ro
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al
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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 - deprinderea limbajului teatral şi utilizarea corectă a conceptelor
operaţionale;

- deprinderea abilităţilor practice şi teoretice necesare profesiunii de actor;
- formarea, dezvoltarea şi antrenarea modului de a gândi sub aspect teatral;
- dezvoltarea unei gândiri specifice: logice, analitice, combinatorii, inductive,

analogice etc.
- formarea deprinderilor şi mijloacelor care să conducă spre o bună coordonare

între gând şi acţiune;
- însuşirea principiului unităţii organice dintre psihic şi fizic;
- însuşirea principiului fizicalizări ca fundament al comunicării scenice;
- antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- deprinderea şi dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice

imperios necesare comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- experimentarea autenticităţii artei actorului prefigurată de dialectica

poeticilor teatrale în sfera creaţiei scenice;

7.2 Obiectivele specifice - antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice;
- deprinderea şi dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice

imperios necesare comunicării şi esteticii artei spectaculare;
- deprinderea şi dezvoltarea autodisciplinei fundamentală procesului creator;
- integrarea în spectacolul teatral.
- însuşirea importanţei triadei spectaculare (autor/actor/regizor) ca element

fundamental în procesul de creaţie scenică;
- integrarea în spectacolul teatral.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- Organiozarea producției
- introducerea elementelor de spectacol:

decor, costume, machiaj, recuzită, lumini,

Explicație, demonstrație 



muzică etc.; 
reprezentarea finalităţii 
spectaculare;imperativul unităţii organice 
dintre viaţa interioară a personajului şi 
acţiunea exterioară; 

- planificarea tematică pentru lucrarea de
licenţă;

- prezentarea standardelor minime de
elaborare a cuprinsului tematic şi
structurarea conţinutului ideatic pe baza
competenţelor profesionale dobândite;

alcătuirea fişelor bibliografice pentru 
fundamentarea teoretică a lucrării; 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

. Explicație, demonstrație 

- montarea propriu-zisă a spectacolului de
absolvenţă;

- 

- repetiţii pentru spectacolul/ele de 
absolvenţă şi reprezentaţii în cadrul 
stagiunii studenţeşti permanente. 
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9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

se urmăreşte în ce măsură sunt 
asimilate competenţele profesionale; 
Se urmăreşte de-a lungul 
programului de studiu în ce măsură 
sunt asumate conceptele 
operaţionale, rezolvarea situaţiilor 
dramatice şi ale indicaţiilor scenice 

Examen practic constând din reprezentarea 
finalităţii spectaculare. 

50% 



etc; 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Teme de casă indicate de pedagog
după fiecare conţinut tematic
major, cu rezolvare practică la
clasă şi evaluare în grup;

Evaluare periodică în timpul semestrului 

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

Data completării: 

01.10.2016

Titular curs : 

Conf. Univ. Dr. Suto - Udvari Andras 


