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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 Educația și expresia vorbirii scenice 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Căpraru Ecaterina 

2.3. Titularul activităților de lucrări 

practice  

Lect. univ. dr. Căpraru Ecaterina 

2.4. Anul de studii I 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  1.5 din care: 3.2. curs  1 3.3. lucrări practice 

(ind.) 

0.5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  21 din care: 3.5. curs 14 3.6. lucrări practice 

(ind.) 

7 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  4 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  3 

Pregătire lucrări practice, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Tutorat  2 

Examinări 2 

Alte activități ... - 

3.7. Total ore studiu individual  14 

3.8. Total ore pe semestru 35 

3.9. Număr de credite 3 

 

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. 
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• Utilizarea elementelor de expresivitate corporală și vocală în 

construcția de rol (personaj dramatic). 

• Identificarea și interpretarea datelor referitoare la contextul 

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 - Însușirea tehnicii vorbirii scenice în sfera creației actoricești. 

7.2. Obiectivele specifice  - Educarea și antrenarea actorului în vederea susținerii efortului 

vocal pe care-l implică interpretarea scenică; 

- Însușirea și educarea respirației artistice, vorbirii clare, corectă 

din punct de vedere a normelor fonetice și gramaticale, a 

ritmurilor variate de vorbire în funcție de stările interioare, a 

accentelor, intonației, intenției și registrelor vocale folosite în 

interpretarea textului; 

- Formarea unui repertoriu individual ce cuprinde texte specifice 

oricărui gen literar, care va sta la baza unor microrecitaluri. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
Sisteme în vorbirea scenică. Explicație, demonstrație Bibliografie impusă pentru cele 2 semestre: 

1. Egon Aderhold/Edith Wolf, 

Sprecherzieherisches Übungsbuch, 

Henschel Verlag, Leipzig, 2006 

2. Stella Adler, Die Schule der 

Schauspielkunst. The Art of Acting. 22 

Lektionen, Henschel Verlag, Berlin 

3. Covătaru, Valeria, Cuvinte despre 

cuvânt, Casa de editură, Târgu-Mureş, 

1996 

4. Dima, Cella, De la vorbire la elocinţă, 

Bucureşti, 1982 

5. Gerhard Eberl, ABC des Schauspielens, 

Henschel Verlag, Berlin 

6. David Mamet, Richtig und falsch, 

Alexander Verlag, Berlin 

7. Moisescu, Vasile, Programa cursului 

practic de vorbire scenică 

8. Preu, Otto, Stötzer, Ursula, 

Sprecherziehung, Volk und Wissen, 

Volkseigener Verlag Berlin, 1989 

9. Rellstab, Felix, Handbuch 

Theaterspielen, Band 1 Grundlagen – 

Neues zur Theorie und Praxis, 

Wädenswil Zürich, Stutz Druck, 1994, 

Reihe schau-spiel Band 7 

10. Rellstab, Felix, Handbuch 

Theaterspielen, Band 2 Wege zur Rolle, 

Wädenswil Zürich, Stutz Druck, 1996, 
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Reihe schau-spiel Band 8 

11. Reusch, Fritz, Die Kunst des Sprechens, 

Verlag B. Schotts’Söhne, Mainz, 1971 

12. Hans Martin Richter, Sprechen auf der 

Bühne. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 

Henschel Verlag, Leipzig, 2006 

13. Sadova, Marietta, Exerciţiile artei 

dramatice 

14. Stan, Sandina, Tehnica vorbirii 

artistice, Ed. Comitetului de Stat pentru 

Cultură şi Artă, Bucureşti, 1967 

 

8.2. Lucrări practice Metode de predare Observații 
Studiul și antrenamentul respirației 

artistice. 

Explicație, demonstrație, aplicare practică  

Exerciții de însușire a respirației 

artistice. 

Explicație, demonstrație, aplicare practică  

Dicțiunea. Explicație, demonstrație, aplicare practică  

Exerciții pentru identificarea și 

corectarea defectelor de dicțiune. 

Explicație, demonstrație, aplicare practică  

Accentul de intensitate (logic) și 

accentual tonal-muzical (de nuanță). 

Explicație, demonstrație, aplicare practică  

 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs Argumentare și 

fundamentare 

teoretică. 

Examinare orală 30% 

9.5. Lucrări practice Asumarea corectă a 

elementelor de 

respirație și dicție; 

Lecturare logică și 

nuanțată. 

Examinare practică 50% 

 Elemente proprii de 

interpretare; 

Implicarea de-a lungul 

semestrului în 

parcurgerea 

conținutului disciplinei. 

Verificarea temelor de casă 20% 

    

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

laborator 100%. Elaborarea repertoriului individual. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs              Semnătura titularului de lucrări practice  

10.10.2016                Lect.univ.dr. Căpraru Ecaterina              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 Educația și expresia vorbirii scenice 

2.2. Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Căpraru Ecaterina 

2.3. Titularul activităților de lucrări 

practice  

Lect. univ. dr. Căpraru Ecaterina 

2.4. Anul de studii I 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  1.5 din care: 3.2. curs  1 3.3. lucrări practice 

(ind.) 

0.5 

3.4. Total ore din planul de învățământ  21 din care: 3.5. curs 14 3.6. lucrări practice 

(ind.) 

7 

Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  4 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  3 

Pregătire lucrări practice, teme, referate, portofolii și eseuri 3 

Tutorat  2 

Examinări 2 

Alte activități ... - 

3.7. Total ore studiu individual  14 

3.8. Total ore pe semestru 35 

3.9. Număr de credite 3 

 

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. 
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• Utilizarea elementelor de expresivitate corporală și vocală în 

construcția de rol (personaj dramatic). 

• Identificarea și interpretarea datelor referitoare la contextul 

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 - Însușirea tehnicii vorbirii scenice în sfera creației actoricești. 

7.2. Obiectivele specifice  - Educarea și antrenarea actorului în vederea susținerii efortului 

vocal pe care-l implică interpretarea scenică; 

- Însușirea și educarea respirației artistice, vorbirii clare, corectă 

din punct de vedere a normelor fonetice și gramaticale, a 

ritmurilor variate de vorbire în funcție de stările interioare, a 

accentelor, intonației, intenției și registrelor vocale folosite în 

interpretarea textului; 

- Formarea unui repertoriu individual ce cuprinde texte specifice 

oricărui gen literar, care va sta la baza unor microrecitaluri. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
Sisteme în vorbirea scenică. Explicație, demonstrație Aceleași ca în semestrul 1 (Bibliografie impusă 

pentru cele 2 semestre). 

 

8.2. Lucrări practice Metode de predare Observații 
Lectura la prima vedere. Lectura albă/ 

logică / nuanțată. 

Explicație, demonstrație, aplicare practică  

Nuanțarea artistică – raportul dintre 

text și subtext. 

Explicație, demonstrație, aplicare practică  

Studiul povestirii. Explicație, demonstrație, aplicare practică  
Înregistrarea repertoriului pe anul I. Explicație, demonstrație, aplicare practică  
 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs Argumentare și 

fundamentare 

teoretică. 

Examinare orală 30% 

9.5. Lucrări practice Asumarea corectă a 

elementelor de 

respirație și dicție; 

Lecturare logică și 

nuanțată. 

Examinare practică 50% 

 Elemente proprii de Verificarea temelor de casă 20% 
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interpretare; 

Implicarea de-a lungul 

semestrului în 

parcurgerea 

conținutului disciplinei. 

    

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

laborator 100%. Elaborarea repertoriului individual. 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs              Semnătura titularului de lucrări practice  

10.10.2016                Lect.univ.dr. Căpraru Ecaterina              Lect.univ.dr. Căpraru Ecaterina 

       

 

                                                               Semnătura directorului de departament 

                                                                Conf.univ.dr. Miclea Rodica-Ortensia 


