
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. GERMANĂ)-ACTOR

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina ARTA ACTORULUI DE FILM 

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 Conf. Univ. Dr. VĂCĂRESCU Petru-Silviu

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

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 1 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1
Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 14 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 42

3.6 Numărul de credite 2 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului 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 - Aprofundarea studiul actoriei într-un domeniu cu un specific deosebit de cel
al scenei.

- Însuşirea tehnicilor şi mijloacelor de expresie necesare actorului de film.
- Dezvoltarea tehnicilor şi modalităţilor de exprimare ale actorul de

televiziune: Teatru TV, film de televiziune, emisiuni de divertisment, talk-
show, emisiuni cu caracter informativ.

Laboratoarele urmăresc apropierea de acest domeniu aflat într-o permanentă 

dezvoltare. Mediile audiovizuale (pe peliculă sau electronice) pun simultan 

probleme specifice unor limbaje diferite (teatrale şi vizuale), iar pentru 

exercitarea profesiei de actor condiţii de lucru ce cer  un  antrenament special. 

7.2 Obiectivele specifice - Noţiuni teoretice elementare despre tehnica filmului;
- - Noţiuni despre compoziţia cadrului de film;
- - Explicarea noţiunilor elementare privitoare la discursul cinematografic, plan

cadru, mişcări de aparat, scharf, obiective. Necesitatea unei anumite prestaţii
a actorului;

- - Percepţia unei imagini de sine cât mai aproape de adevăr – premisă
esenţială pentru o prestaţie firească a actorului în cadru; Teste de
personalitate în virtutea apropierii unei imagini reale despre sine. -
Necesitatea unei adaptări la stressul inerent unei zile de filmare şi a unei
locaţii dificile. „Minutul de stress” ca exerciţiu esenţial pentru dezinhibare,
exersare a firescului, descoperire a propriei personalităţi. Analizarea
ulterioară a reacţiilor ca posibil factor al îmbunătăţirii imaginii de sine.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- Noţiuni teoretice elementare despre 
tehnica filmului. 

Explicație, demonstrație 

- Adaptarea studentului-actor la 
specificitatea cadrului de film. Tehnici şi 
metode (relaţia cuvânt-imagine, dimensiunea 



cadrului etc.). 

Micşorarea distanţei EU IDEAL-EU REAL în 
percepţia de sine a studentului. Improvizaţie 
pe o temă dată filmată. 

Firescul-ca element indispensabil actorului de 
film indiferent de sarcinile sau obligaţiile 
cărora trebuie să se supună. 

- Vizioanre de filme din cinematografia
mondială și analiză de secvență

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

. Explicație, demonstrație 

- Filmarea la clasă a unor momente de
ciné-vérité, analiza lor şi refacerea lor
prin miza în scenă.

- Analizarea materialului filmat. Comentarii.

BIBLIOGRAFIE 

1. Balasz, B., Arta filmului – capitolele „Faţa omului” şi „Erou, frumuseţe, vedeta şi cazul Greta Garbo”, Ed. E.S.P.L.A., Bucureşti, 1957
2. Cantacuzino, Ion, Momente din trecutul filmului românesc, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1967
3. Nichituş, Cristina, filmul „Drum în pădurea de fagi”, Bucureşti, 2000
4. Nichituş, Cristina, filmul „Şi totul era nimic”, Bucureşti, 2006
5. Sadoul, George, Istoria cinematografului mondial, Bucureşti, 1961

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 

Examen practic constând în prestaţia actorului în 
faţa aparatului de filmat, utilizând tehnicile şi 
mijloacele de expresie asimilate de-a lungul 
programului de studiu. 

50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Redactarea unui referat despre un
film de relevanţă în cinematografia
mondială. Se urmăreşte felul în
care sunt utilizate conceptele
operaţionale specifice tehnicii
filmului şi capacitatea de analiză a
secvenţelor.

Evaluare scris 

50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

Data completării: 

01.10.2016

Titular curs : 

Conf. Univ. Dr. Văcărescu Silviu Petru





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. GERMANĂ) 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina ARTA ACTORULUI DE FILM 

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 Conf. Univ. Dr. VĂCĂRESCU Petru-Silviu

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

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 1 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 1
Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 14 

3.5 Total ore pe semestru 
2
 42

3.6 Numărul de credite 2 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului 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. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

7. 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 - 

8. 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

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei - Aprofundarea studiul actoriei într-un domeniu cu un specific deosebit de cel
al scenei.

- Însuşirea tehnicilor şi mijloacelor de expresie necesare actorului de film.
- Dezvoltarea tehnicilor şi modalităţilor de exprimare ale actorul de

televiziune: Teatru TV, film de televiziune, emisiuni de divertisment, talk-
show, emisiuni cu caracter informativ.

Laboratoarele urmăresc apropierea de acest domeniu aflat într-o permanentă 

dezvoltare. Mediile audiovizuale (pe peliculă sau electronice) pun simultan 

probleme specifice unor limbaje diferite (teatrale şi vizuale), iar pentru 

exercitarea profesiei de actor condiţii de lucru ce cer  un  antrenament special. 

7.2 Obiectivele specifice - Noţiuni teoretice elementare despre tehnica filmului;
- - Noţiuni despre compoziţia cadrului de film;
- - Explicarea noţiunilor elementare privitoare la discursul cinematografic, plan

cadru, mişcări de aparat, scharf, obiective. Necesitatea unei anumite prestaţii
a actorului;

- - Percepţia unei imagini de sine cât mai aproape de adevăr – premisă
esenţială pentru o prestaţie firească a actorului în cadru; Teste de
personalitate în virtutea apropierii unei imagini reale despre sine. -



Necesitatea unei adaptări la stressul inerent unei zile de filmare şi a unei 
locaţii dificile. „Minutul de stress” ca exerciţiu esenţial pentru dezinhibare, 
exersare a firescului, descoperire a propriei personalităţi. Analizarea 
ulterioară a reacţiilor ca posibil factor al îmbunătăţirii imaginii de sine. 

10. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Creaţia actorului de film. Pregătirea şi 
antrenamentele personale ale actorului de 
film. 

Explicație, demonstrație 

„Minutul de stress”: se cere ca într-un minut 
în faţa camerei studentul să rezolve 
actoriceşte o temă incomodă impusă. 
Analizarea ulterioară a reacţiilor ca posibil 
factor al îmbunătăţirii imaginii de sine. 

Teatrul TV şi implicarea specifică a actorilor. 
Exersarea a unor fragmente de discurs 
actoricesc: trasee, respectarea semnelor etc. 

Cunoaşterea mijloacelor şi procedeelor 
tehnice specifice televiziunii (carul de 
reportaj, pupitrul de montaj, aparatură de 
înregistrare etc.) 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

. Explicație, demonstrație 

- Ieşirea în decor natural şi filmarea unor
momente de 4 minute, cu 3-4 personaje,
în locaţii diferite, pentru concentrare şi
adaptare. Analiza materialului filmat.

- Vizionarea unor filme reprezentative prin
şcoală de film, scenariu, regie, din diferite
ţări. Analize şi comentarii.

BIBLIOGRAFIE 

1. Balasz, B., Arta filmului – capitolele „Faţa omului” şi „Erou, frumuseţe, vedeta şi cazul Greta Garbo”, Ed. E.S.P.L.A., Bucureşti, 1957
2. Cantacuzino, Ion, Momente din trecutul filmului românesc, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1967
3. Nichituş, Cristina, filmul „Drum în pădurea de fagi”, Bucureşti, 2000
4. Nichituş, Cristina, filmul „Şi totul era nimic”, Bucureşti, 2006
5. Sadoul, George, Istoria cinematografului mondial, Bucureşti, 1961

11. 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 

Examen practic constând în prestaţia actorului în 
faţa aparatului de filmat, utilizând tehnicile şi 
mijloacele de expresie asimilate de-a lungul 
programului de studiu. 

50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Redactarea unui referat despre un Evaluare scris 50% 



film de relevanţă în cinematografia 
mondială. Se urmăreşte felul în 
care sunt utilizate conceptele 
operaţionale specifice tehnicii 
filmului şi capacitatea de analiză a 
secvenţelor. 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

Data completării: 

01.10.2016

Titular curs : 

Conf. Univ. Dr. Văcărescu Silviu Petru 




