
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 EXPRESIE CORPORALĂ, RITMICĂ ȘI DANS
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. MĂDĂLINA GHIȚESCU-PETRE
2.5 Anul de studiu I 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 2 din care ore curs  seminar - laborator 2
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs  seminar - laborator 28
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 2 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
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 - 

5.2 de desfăşurare a seminarului - 

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 corectă, armonioasă şi expresivă a corpului;

 îmbogăţirea permanentă a motricităţii studenţilor;

 înzestrarea studenţilor cu tehnici de bază specifice disciplinei,

adaptate cerinţelor scenice;

 perfecţionarea şi aplicarea scenică a mişcărilor naturale;

 educarea şi formarea deprinderilor şi aptitudinilor de bază a

calităţilor plastice şi de expresie corporală, de comunicare non-

verbale;

 înţelegerea şi cunoaşterea corpului, ca instrument în creaţiile

artistice;

 personalizarea şi expresivitatea mişcării scenice.

7.2 Obiectivele specifice  cunoaşterea şi utilizarea adecvată’ a conceptelor de bază specifice

disciplinei prin exerciţii fizice şi demonstraţii practice, (exerciţii

care corespund diferitelor teme de studiu, diferitelor grupe

musculare care se lucrează, etapelor de dezvoltare motrică);

 utilizarea noţiunilor de fundamentare teoretică a studiului, cât şi

exersarea practică a temelor de studiu, atât colectiv, cât şi

particularizate pe nevoile de dezvoltare ale fiecărui student;

 aplicarea competenţelor de selectare a mijloacelor şi exerciţiilor

specifice în procesul de instruire, care joacă un rol determinant în

gradul de accesibilitate, precum şi perfecţionarea potenţialului de

utilitate al acestora în condiţii scenice;

 capacitatea de dezvoltare şi educare a forţei şi agilităţii corporale,

a rezistenţei corporale din partea studenţilor şi completarea în

mod organic a personalităţii creatoare a lor, alături de celelalte

discipline de specialitate;

 capacitatea de realizare a compoziţiilor coregrafice specifice

spectacolului de teatru muzical.
-



8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Explicatie, Demonstratie 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Antrenamente efectuate în mod

permanent pe parcursul  lucrărilor practice

prin alcătuirea unor pachete de exerciţii

2. Elemente de bază de jazz dans

3. Dansuri de societate, modă şi sportive

Explicație, demonstrație 1.1. Exerciţii de încălzire a aparatului 

locomotor şi al întregului organism 

prin implementarea metodelor de 

tip aerobic, diversificând 

aplicabilitatea lor prin mai multe 

mijloace şi metode precum: 

combinat cu bastoane, gantere, 

coardă, cu exerciţii aplicativ-utilitare; 

2.1.Exerciţii pentru poziţii de bază a 

picioarelor şi  braţelor; 

2.2.Exerciţii de plié şi tendu din 

poziţiile 1, 2, 4 sau în poziţie frontală 

cu: - rezistenţă, - accent, - cu mişcări 

puternice, curate; 

2.3.Exerciţii de izolare a capului: - cu 

rotire cap; - cu capul înainte şi 

spate/D/S, etc;  

2.4.Exerciţii de izolare a umărului: - 

ambii umeri sus, jos, faţă, spate; - 

câte unul sus, jos, faţă, spate, etc.  

2.5.Exerciţii de izolare a cutiei 

toracice: - cutia toracică faţă, spate, 

S, D şi diferite variante ale acestor 

poziţii; 

2.6.Exerciţii de izolare a bazinului în: 

- rotiri de bazin: - mişcări lungi,

scurte, D, faţă, S şi spate, etc.

2.7.Exerciţii pentru picioare: - sus,

jos, faţă, spate, cu kick, rotiri, ronds

de jambe, etc.

3.1.Învăţarea şi exersarea dansurilor:

country, yenka, twist, beat,

merengue, rap, hip-hop, rock´n roll;

3.2.Dansuri standard: - vals lent, vals

vienez, tango, slow fox, quick step;

3.3.Dansuri latino-americane: -
samba, cha-cha-cha, rumba, paso
doble, jive.

BIBLIOGRAFIE  
1. Alex, Moore, Ballroom Dancing , [Dansuri de societate], London, A&C BLACK, 1994
2. Frich, Elisabet, The Matt Mattox Book of Jazz Dance, New York, Sterling Publishing Co., Inc., 1983;

3. Năstase, V. , Tehnica latino, Tehnica standard, Bucureşti, F.R.D.S., 1997

4. Walter, Laird, The Laird Technique of Latin Dancing, London, Edit. International Dance Publication, 2003.
5. Szöke, István, Rolul dansului în universul ficţiunilor scenice, Lucrare de doctorat, Bucureşti, 2005. 

9. Evaluare



Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator Însușirea pașilor de dans și a 
elementelor de acrobație 

Examinare practică, colectivă 
50% 

Rezolvarea temelor de casă Evaluare periodică 50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

- Eelaborarea repertoriului individual

Data completării: 

01.10.2016

Titular de curs : 

C.D.A. asist. univ. drd. Mădălina Ghițescu-Petre



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 EXPRESIE CORPORALĂ, RITMICĂ ȘI DANS
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. MĂDĂLINA GHIȚESCU-PETRE
2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul II 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 2 din care ore curs  seminar - laborator 2
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs  seminar - laborator 28
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 2 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14
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 - 

5.2 de desfăşurare a seminarului - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 

6. Competenţele specifice acumulate

2
 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 corectă, armonioasă şi expresivă a corpului;

 îmbogăţirea permanentă a motricităţii studenţilor;

 înzestrarea studenţilor cu tehnici de bază specifice disciplinei,

adaptate cerinţelor scenice;

 perfecţionarea şi aplicarea scenică a mişcărilor naturale;

 educarea şi formarea deprinderilor şi aptitudinilor de bază a

calităţilor plastice şi de expresie corporală, de comunicare non-

verbale;

 înţelegerea şi cunoaşterea corpului, ca instrument în creaţiile

artistice;

 personalizarea şi expresivitatea mişcării scenice.

7.2 Obiectivele specifice  cunoaşterea şi utilizarea adecvată’ a conceptelor de bază specifice

disciplinei prin exerciţii fizice şi demonstraţii practice, (exerciţii

care corespund diferitelor teme de studiu, diferitelor grupe

musculare care se lucrează, etapelor de dezvoltare motrică);

 utilizarea noţiunilor de fundamentare teoretică a studiului, cât şi

exersarea practică a temelor de studiu, atât colectiv, cât şi

particularizate pe nevoile de dezvoltare ale fiecărui student;

 aplicarea competenţelor de selectare a mijloacelor şi exerciţiilor

specifice în procesul de instruire, care joacă un rol determinant în

gradul de accesibilitate, precum şi perfecţionarea potenţialului de

utilitate al acestora în condiţii scenice;

 capacitatea de dezvoltare şi educare a forţei şi agilităţii corporale,

a rezistenţei corporale din partea studenţilor şi completarea în

mod organic a personalităţii creatoare a lor, alături de celelalte

discipline de specialitate;

 capacitatea de realizare a compoziţiilor coregrafice specifice

spectacolului de teatru muzical.
-



8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Explicatie, Demonstratie 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

1. Antrenamente efectuate în mod

permanent pe parcursul  lucrărilor practice

prin alcătuirea unor pachete de exerciţii

2. Elemente de bază de jazz dans şi

combinaţiile acestora în compoziţii

coregrafice

3. Elemente de bază de dans modern ţi de

modă; transpunere scenică

Explicație, demonstrație 1.1. Exerciţii de încălzire a aparatului 

locomotor şi al întregului organism 

prin implementarea metodelor de 

tip aerobic, diversificând 

aplicabilitatea lor prin mai multe 

mijloace şi metode precum: 

combinat cu bastoane, gantere, 

coardă, cu exerciţii aplicativ-utilitare; 

2.1.Recapitularea celor învăţate  la 

jazz dans;  

2.2.Combinaţiile de jazz dans, 

consolidarea lor; realizarea de 

diferite compoziţii coregrafice 

specifice genului de dans. 

3.1.Elemente de dans modern şi 

modă: - disco, salsa, mambo, 

lambada, charleston, swing, boogie-

woogie, tango argentinian, rock’ n 

roll acrobatic. 

3.2.Combinaţii de figuri, coregrafie – 
3.3.Compoziţii coregrafice specifice 
spectacolului de teatru muzical 

BIBLIOGRAFIE  
6. Alex, Moore, Ballroom Dancing , [Dansuri de societate], London, A&C BLACK, 1994

7. Frich, Elisabet, The Matt Mattox Book of Jazz Dance, New York, Sterling Publishing Co., Inc., 1983;
8. Năstase, V. , Tehnica latino, Tehnica standard, Bucureşti, F.R.D.S., 1997

9. Walter, Laird, The Laird Technique of Latin Dancing, London, Edit. International Dance Publication, 2003.
10. Szöke, István, Rolul dansului în universul ficţiunilor scenice, Lucrare de doctorat, Bucureşti, 2005. 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator Însușirea pașilor de dans și a 
elementelor de acrobație 

Examinare practică, colectivă 
50% 

Rezolvarea temelor de casă Evaluare periodică 50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

- Eelaborarea repertoriului individual



Data completării: 

01.10.2016 

Titular de curs :

 C.D.A. asist. univ. drd. Mădălina Ghițescu-Petre




