
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 ATELIER DE CREAȚIE TEATRALĂ
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. Claudiu Dogaru
2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare V 2.8 Regimul disciplinei S 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână din care ore curs -  seminar laborator 0.5 

3.2. Numar ore pe semestru 7.5 din care ore curs -  seminar laborator 7.5 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 4 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 1 

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

Tutoriat 

Examinări 1 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 7
3.5 Total ore pe semestru 

1
 14.5

3.6 Numărul de credite 4

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 individuală şi colectivă a studenţilor actori la

nivelul calitativ al  expresiei cuvântului artistic

 dezvoltarea creativăţii artistice prin structurarea trăirilor

interioare până la stabilirea mijloacelor individuale de

expresie adecvate unicului interpretativ

 formarea capacităţii de utilizare raţională a frazării actului

interpretativ reliefat prin logică, sensuri, idei

 aprofundarea cunoştiinţelor privind elementele de bază ale

conţinutului poetic şi prozodiei

 perfecţionarea abilităţilor de expresivitate prin 

conştientizarea manifestărilor exterioare a stărilor, 

atitudinilor, sentimentelor 

 perfecţionarea abilităţii de a interpreta caracterele dramatice

personalizate prin stilul vorbirii

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi metodelor
specifice dicţiei corecte şi vorbirii expresive;

 Explicarea şi interpretarea unor situaţii variate prin mijloacele
artistice de expresie verbală;

 Utilizarea adecvată a instumentarului ce ţine de partea tehică a
unui actor de scenă şi rezolvarea unor situaţii scenice specifice
vorbirii expresive;

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode pentru  evaluarea

disponibilităţilor expresive şi creative vocal-artistice;

 Capacitatea de a gândi creativ în diferite situaţii de şi de a



valorifica datele propriei personalităţi artistice  în  vederea creării 

personajelor scenice într-un spectacol de teatru, teatru radiofonic, 

film şi tv. 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- Explicație, demonstrație 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

- Comunicare – tehnica falsului interviu. Explicație, demonstrație 

- Susţinerea unui text dramatic într-un
spectacol.

- Coerenţa demersului actoricesc. Adaptarea

demersului actoricesc la cerinţele

concepţiei regizorale.

4.Studierea porcesului realizării 

programului de recital cu stabilirea 

elementelor nonverbale şi tehnice a 

eclerajului şi fondului sonor. 
- Realizarea unui recital actoricesc

(monodramă) alcătuit din texte la liberă

alegere, în vederea susţinerii unor audiţii,

microrecitaluri, etc.

BIBLIOGRAFIE 

1. Badian, Suzana, Expresie şi improvizaţie scenică, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L.Caragiale”, Bucureşti, Facultatea de Teatru,
Cinematografie şi TV, 1977 

2. Iankeevici, E. I., Educarea ţinutei corecte, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1958
3. Ionescu, A., Despre atitudinea corectă a corpului, Ed. I.C.F.S., Bucureşti, 1961
4. Ionescu, Ruxandra, Floreta electrică, Consiliul Naţional pentru Educaţie fizică şi sport
5. Pellegrini, Angelus, Scrima şi lupta scenică, Bucureşti, 1977

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs . 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Însuşirea tehnicilor prin
aplicabilicare practică în
urma fiecărui conţinut
tematic major;

Examen practic - monodramă 

50% 

- teme de casa Evaluare periodică 50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse



Data completării: 

01.10.2016 

Titular curs : 

C.D.A. Asist. Univ. Drd. Claudiu Dogaru 



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) 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina ATELIER DE CREAȚIE TEATRALĂ
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. Claudiu Dogaru
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 din care ore curs -  seminar laborator 0.5 

3.2. Numar ore pe semestru 7.5 din care ore curs -  seminar laborator 7.5 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 4 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 1 

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

Tutoriat 

Examinări 1 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 7
3.5 Total ore pe semestru 

1
 14.5

3.6 Numărul de credite 4

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 individuală şi colectivă a studenţilor actori la

nivelul calitativ al  expresiei cuvântului artistic

 dezvoltarea creativăţii artistice prin structurarea trăirilor

interioare până la stabilirea mijloacelor individuale de

expresie adecvate unicului interpretativ

 formarea capacităţii de utilizare raţională a frazării actului

interpretativ reliefat prin logică, sensuri, idei

 aprofundarea cunoştiinţelor privind elementele de bază ale

conţinutului poetic şi prozodiei

 perfecţionarea abilităţilor de expresivitate prin 

conştientizarea manifestărilor exterioare a stărilor, 

atitudinilor, sentimentelor 

 perfecţionarea abilităţii de a interpreta caracterele dramatice

personalizate prin stilul vorbirii

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi metodelor
specifice dicţiei corecte şi vorbirii expresive;

 Explicarea şi interpretarea unor situaţii variate prin mijloacele
artistice de expresie verbală;

 Utilizarea adecvată a instumentarului ce ţine de partea tehică a
unui actor de scenă şi rezolvarea unor situaţii scenice specifice
vorbirii expresive;

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode pentru  evaluarea

disponibilităţilor expresive şi creative vocal-artistice;

 Capacitatea de a gândi creativ în diferite situaţii de şi de a



valorifica datele propriei personalităţi artistice  în  vederea creării 

personajelor scenice într-un spectacol de teatru, teatru radiofonic, 

film şi tv. 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- Explicație, demonstrație 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

- Comunicare – tehnica falsului interviu. Explicație, demonstrație 

- Susţinerea unui text dramatic într-un
spectacol.

- Coerenţa demersului actoricesc. Adaptarea

demersului actoricesc la cerinţele

concepţiei regizorale.

4.Studierea porcesului realizării 

programului de recital cu stabilirea 

elementelor nonverbale şi tehnice a 

eclerajului şi fondului sonor. 
- Realizarea unui recital actoricesc

(monodramă) alcătuit din texte la liberă

alegere, în vederea susţinerii unor audiţii,

microrecitaluri, etc.

BIBLIOGRAFIE 

1. Badian, Suzana, Expresie şi improvizaţie scenică, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L.Caragiale”, Bucureşti, Facultatea de Teatru,
Cinematografie şi TV, 1977 

2. Iankeevici, E. I., Educarea ţinutei corecte, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1958
3. Ionescu, A., Despre atitudinea corectă a corpului, Ed. I.C.F.S., Bucureşti, 1961
4. Ionescu, Ruxandra, Floreta electrică, Consiliul Naţional pentru Educaţie fizică şi sport
5. Pellegrini, Angelus, Scrima şi lupta scenică, Bucureşti, 1977

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs . 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator - Însuşirea tehnicilor prin
aplicabilicare practică în
urma fiecărui conţinut
tematic major;

Examen practic - monodramă 

50% 

- teme de casa Evaluare periodică 50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse



Data completării: 

01.10.2016 

Titular curs : 

C.D.A. Asist. Univ. Drd. Claudiu Dogaru 
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