
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. ROMANA)-ACTOR

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina ESTETICA ARTEI SPECTACOLULUI 

2.2 Titular activităţi de curs PROF. UNIV. DR. VIOLETA ZONTE
2.3 Titular activităţi de seminar PROF. UNIV. DR. VIOLETA ZONTE
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei F 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar 1 laborator - 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar 14 laborator - 

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 3 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 14 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 28 

3.6 Numărul de credite 42

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 gândirii estetice în arta spectacolului.

 Însuşirea categoriilor estetice de către viitorii actori în vederea

adaptării acestora la specificul activităţii teatrale.
Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor esteticii în procesul creaţiei 

scenice. 

7.2 Obiectivele specifice Asumarea relaţiei dintre estetica generală şi teatralogie, spectacologie. 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Obiectul esteticii; cunoaşterea artistică a 

lumii. Sistemul categoriilor estetice. 

Explicatie, Demonstratie 

Consideraţii generale privind evoluţia 

esteticii din antichitate până la doctrinele 

moderne. 

idem 

Estetica idealistă germană – Kant şi Hegel idem 

Arta între apolinic şi dionisiac – 

Schopenhauer şi Nietzsche 

idem 

Teatrul ca sincretism al artelor şi 

societatea actuală. 

idem 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Originea artei; principiile aristotelice 

mimesis şi katharsis în decriptarea artei. 

idem 

Estetica între Tragic şi Comic. idem 

Estetica de la Platon la Aristotel; 

 Estetica teatrului medieval şi Commedia 

dell’Arte; 

 Estetica renaşterii teatrale; 

 Estetica clasicismului teatral; 

idem 



 Estetica iluminismului teatral.

Kant şi idealismul transcendental – teoria 

cunoaşterii; 

 Hegel între metoda dialectică şi sistemul 

metafizic. 

Principiul individuaţiei la Schopenhauer; 

 Nietzsche şi Supraomul. 

idem 

Arta şi jocul. Analiză de spectacol. idem 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Bibliografie: 

Hegel, G. W (1996): Prelegeri de estetică, vol. I, II, Bucureşti: Editura Academiei 

Nietzsche, Friedrich (1978): Naşterea tragediei, Bucureşti, Editura Meridiane 

Barba, Eugenio (2003): O canoe de hârtie, Tratat de antropologie teatrală, București: Editura Unitext 

Croce, Benedetto (1996): Estetica, Iaşi: Editura. Moldova 

Gilbert, K. E., Kuhn H. (1972):  Istoria esteticii, Bucureşti: Editura Meridiane 

Lehmann, Hans-Thies (2009): Teatrul postdramatic, București: Unitext 

Toboşaru, Ion (1978): Principii generale de estetică, Cluj-Napoca: Editura Dacia 

Tonitza-Iordache, Michaela; Banu, George (2004): Arta teatrului, Bucureşti: Editura Nemira 

Vianu, Tudor (1968): Estetica, Bucureşti: Editura pentru literatură 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

Argumentare și fundamentare 

teoretică 

Examinare orală 

pe baza biletului de examen 

40% 

Elemente proprii de interpretare; 

Implicarea de-a lungul semestrului 

în parcurgerea conținutului 

disciplinei 

Verificarea temelor de casă 10% 

9.2 Seminar 
Argumentare și fundamentare 

teoretică; adecvarea bibliografiei 

Referat sau eseu elaborat de fiecare student 

în parte în urma parcurgerii conţinutului 

30% 



la tema tica referatului/eseului tematic de seminar. 

Elemente proprii de interpretare 

Implicarea de-a lungul semestrului 

în parcurgerea conținutului 

disciplinei 

Verificarea temelor de casă 20% 

9.3 Laborator - 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

- Elaborarea unui referat/eseu pe baza conținutului tematic al cursului

Data completării: 

01.10.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Prof. Univ. Dr. Violeta Zonte 



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 ESTETICA ARTEI SPECTACOLULUI 

2.2 Titular activităţi de curs PROF. UNIV. DR. VIOLETA ZONTE  
2.3 Titular activităţi de seminar PROF. UNIV. DR. VIOLETA ZONTE  
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 

2.5 Anul de studiu II 2.6 Semestrul II 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei F 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 1  seminar 1 laborator - 

3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar 14 laborator - 

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 3 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

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. 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  Dezvoltarea gândirii estetice în arta spectacolului.

 Însuşirea categoriilor estetice de către viitorii actori în vederea

adaptării acestora la specificul activităţii teatrale.
Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor esteticii în procesul creaţiei 

scenice.  

7.2 Obiectivele specifice Asumarea relaţiei dintre estetica generală şi teatralogie, spectacologie. 

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Consideraţii generale în ceea ce priveşte 

evoluţia artei spectaculare. 

Explicatie, Demonstratie 

Dialectica poeticilor teatrale moderne şi 

naşterea esteticii artei spectaculare. 

idem 

Creaţia artistică în contemporaneitatea 

teatrală: 

- Artistul şi procesul de creaţie;

- Conţinut şi formă în arta contemporană;

- Stil şi curent în arta contemporană;

idem 

- Educaţia estetică şi politica actuală de

receptare a operei de artă.

idem 

Prolegomene la Estetica Filmului. Stil şi 

curent în cinematografie. 

idem 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Estetica spectacolului în teatrul actual; Explicatie, Demonstratie, 



Coordonate ideologice în teatrologia 

actuală. 

Aplicare practică 

 Elementele artei spectaculare; 

 Imaginea artistică; Critica de artă; 

idem 

Critica de teatru şi publicul. idem 

Filmul ca reprezentare vizuală şi sonoră; 

Cinematografie şi limbaj; 

idem 

Analiza unor fragmente din teatrul 

contemporan 

idem 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

- 

Bibliografie: 

Lehmann, Hans-Thies (2009): Teatrul postdramatic, București: Unitext 

Tonitza-Iordache, Michaela; Banu, George (2004): Arta teatrului, Bucureşti: Editura Nemira 

Urbich, Jan (2011): Literarische Ästhetik, Köln-Weimar-Wien: Böhlau 

Barba, Eugenio (2003): O canoe de hârtie, Tratat de antropologie teatrală, București: Editura Unitext 

Croce, Benedetto (1996): Estetica, Iaşi: Editura. Moldova 

Gilbert, K. E., Kuhn H. (1972):  Istoria esteticii, Bucureşti: Editura Meridiane 

Toboşaru, Ion (1978): Principii generale de estetică, Cluj-Napoca: Editura Dacia 

Vianu, Tudor (1968): Estetica, Bucureşti: Editura pentru literatură 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

Argumentare și fundamentare 

teoretică 

Examinare orală 

pe baza biletului de examen 

40% 

Elemente proprii de interpretare; 

Implicarea de-a lungul semestrului 

în parcurgerea conținutului 

disciplinei 

Verificarea temelor de casă 10% 



9.2 Seminar 

Argumentare și fundamentare 
teoretică; adecvarea bibliografiei 
la tema tica referatului/eseului 

Referat sau eseu elaborat de fiecare student 
în parte în urma parcurgerii conţinutului 
tematic de seminar. 

30% 

Elemente proprii de interpretare 

Implicarea de-a lungul semestrului 

în parcurgerea conținutului 

disciplinei 

Verificarea temelor de casă 20% 

9.3 Laborator 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

- Elaborarea unui referat/eseu pe baza conținutului tematic al cursului

Data completării: 

01.10.2016 

Titular curs (Semnătura): 

Prof. Univ. Dr. Violeta Zonte 




