
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  IMPROVIZAȚIE 

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. MIRELA PUIA / LAURA AVARVARI
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 3 din care ore curs  seminar laborator 3
3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs  seminar laborator 42
3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 42 

3.5 Total ore pe semestru 
1
 84

3.6 Numărul de credite 5

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 



C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e 
 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 polifoniei personalităţii artistice; 

- activarea capacităţii de vizualizare, memorare şi redare;

- antrenarea fanteziei creatoare în procesul de creaţie scenică;

- păstrarea cercului de atenţie prin asumarea punctului de concentrare;

- activarea creativităţii prin descoperirea posibilităţilor infinite de redare scenică

ale ritmurilor interioare şi exterioare, fie ele combinate fie în contrapunct;

- asumarea relaţiei de interdependenţă dintre acţiunea interioară şi acţiunea

exterioară, necesară în redarea autenticităţii firescului teatral şi a adevărului

comportamental;

- structurarea etapelor de bază în procesul scenic de improvizaţie: acţiune

iniţială – contraacţiune – prelucrare – decizie – acţiune rezultantă;

- capacitatea de a improviza în căutarea drumului spre personaj cu scopul

dobândirii firescului comportamental în orice situţie dramatică;

- capacitatea de a improviza în relaţiile scenice pentru redarea autenticităţii

situaţiilor dramatice.

7.2 Obiectivele specifice - capacitatea de a improviza în căutarea drumului spre personaj cu scopul

dobândirii firescului comportamental în orice situţie dramatică;

- capacitatea de a improviza în relaţiile scenice pentru redarea autenticităţii

situaţiilor dramatice.



8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Importanța improvizației în sfera creației 

scenice 

Explicație, demonstrație 

Elemente de improvizație în crearea 

diverselor tipologii scenice 

De la improvizație la creație scenică 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

- Exerciţii pentru antrenarea psihofizică în
raport cu principiul tempo-ritmului:

- tempo-ritmul şi acţiunea interioară;
- tempo-ritmul şi acţiunea exterioară;
- tempo-ritmul în dezvoltarea unei situaţii

scenică;
- tempo-ritmul în funcţie de personaj:

retrăirea în tempo-ritmul personajului;
- variaţiile tempo-ritmului în funcţie de

stimulii interiori (receptare la nivel
mental) şi stimulii exteriori (receptare la
senzorii externi);

- variaţiile tempo-ritmului în omogenitatea
unităţii psihofizice;

- interdependenţa dintre tempo-ritmul
personajului şi tempo-ritmul
spectacolului;

- discrepanţele de nuanţă în pierderea
tempo-ritmului: interpretarea în paralel
cu situaţia scenică;

menţinerea tempo-ritmului de-a lungul 
procesului de interpretare scenică. 

Explicație, demonstrație Procesul de improvizaţie 

ordonează jocurile teatrale prin 

parcurgerea lor ascendentă de la 

simplu la complex. Încălzirea 

corporală şi vocală se recomandă la 

începutul fiecărui curs practic. 

Această rutină este o precondiţie de 

accesare a disciplinei artei actorului 

în procesul de creaţie scenică. De 

asemenea pot fi evitate accidentele ce 

pot surveni în urma neîncălzirii 

musculare. La fel se evită pierderea 

sau ruperea vocii, printr-un 

antrenament vocal susţinut şi 

constant. 

Exerciţiile pot varia în 

funcţie de problemele ce apar pe 

parcursul programului de studiu. 

Întrucât se lucrează cu individualităţi 

distincte, vor apărea probleme 

distincte de rezolvat pentru fiecare 

student în parte. Astfel este imperios 

necesar ca odată ce sunt descoperite 

anumite probleme (inhibiţie, lipsă de 

concentrare, agitaţie verbală, emoţii 

necontrolate, revoltă personală etc.) 

se recomandă să nu se facă trecerea 

imediată la conţinutul tematic 

următor până nu vor fi rezolvate 

problemele. Tot astfel şi numărul de 

ore alocat fiecărui conţinut tematic în 

parte variază în funcţie de 

dificultăţile de receptare.   

 Raportul dintre improvizaţie şi arta 

actorului 

- exerciţii de improvizaţie în ceea ce
priveşte întruparea personajului, relaţia
cu celelalte personaje şi dezvoltarea unei
situaţii scenice;

căutări şi sugestii de improvizaţie, aplicate în 
procesul de experimentare practică. 

BIBLIOGRAFIE 



1. Banu, George, Peter Brook. Spre teatrul formelor simple, Ed. Unitext-Polirom, Bucureşti, 2005 
2. Boal, Augustin, Games for Actors and Non-Actors, Ed. Routledge, New York – London, 1992
3. Book, Sthephen, Improvisation Technique for the Professional Actor in Film, Theatre and Television, Silman-James Press, Los Angeles, 2002 
4. Brook, Peter, Spaţiul gol, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1997
5. Chekhov, Michael, Lessons for the Professional Actor, Performing Arts Journal Publications, New York, 1985
6. Chubbuck, Ivana, Puterea actorului, Quality Books, Bucureşti, 2007
7. Cohen, Robert, Puterea interpretării scenice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 
8. Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, Ed. Paidea, Bucureşti, 1998
9. Cristea, Mircea, Teatrul experimental contemporan, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966
10. Grotowski, J., Spre un teatru sărac, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1998
11. Johnstone, K., Improvisation und Theater, Alexander Verlag, Berlin, 2004
12. Jung, Carl Gustav, Psihologie şi alchimie, Ed. Trei, Bucureşti, 2006
13. Osborne, A. F., L’imagination constructive, Ed. Dunad, Paris, 1971 
14. Perucci, Andrea, Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre Improvizaţie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982 
15. Silvestru, V., Personajul în teatru, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966 
16. Spolin, Viola, Improvizaţie pentru teatru, manual de tehnici pedagogice şi regizorale, U.N.A.T.C. Press, Bucureşti 2008 
17. Stanislavski, K. S, Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Bucureşti, 1955
18. Tonitza-Iordache, Mihaela, Despre joc, ed. Junimea, Iaşi, 1980 
19. Tonitza-Iordache, Mihaela, Banu, George, Arta Teatrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004
20.  *** Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, tom I şi II, ed. Minerva, Bucureşti, 1973
21. ***  Schauspielen, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1981

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; 

Examen practic constând dintr-o oră deschisă de 
improvizaţie ce combină conţinutul tematic 

50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator 

- impactul individual cu echipa de

lucru: participarea pozitivă, aportul în

rezolvarea problemelor, implicare,

creativitate, respect, autodisciplină,

conduită morală, evaluare obiectivă,

acordarea şanselor egale, spiritul

competitiv din perspectiva reuşitei în

echipă etc.;

- teme de casă prin care se urmăreşte

dacă procesul de învăţare se

prelungeşte în viaţa cotidiană;

- Examen practic constând dintr-o oră
deschisă de improvizaţie ce combină
conţinutul tematic: 1.1-1.4/semestrul
1 şi 1.1-2.4/semestrul 2.

- Se urmăreşte capacitatea studentului
de concentrare şi memorare a paşilor
de dans în raport cu abilitatea de
interpretare actoricească;
-

Evaluare periodică în timpul semestrului 

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. MIRELA PUIA



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 IMPROVIZAȚIE 

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. MIRELA PUIA / LAURA AVARVARI 
2.5 Anul de studiu I 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 3 din care ore curs   seminar laborator 3 

3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs   seminar laborator 42 

3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi…… 

3.4 Total ore studiu individual 42 

3.5 Total ore pe semestru 
2
 84 

3.6 Numărul de credite 5 

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

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 polifoniei personalităţii artistice; 

- activarea capacităţii de vizualizare, memorare şi redare;

- antrenarea fanteziei creatoare în procesul de creaţie scenică;

- păstrarea cercului de atenţie prin asumarea punctului de concentrare;

- activarea creativităţii prin descoperirea posibilităţilor infinite de redare scenică

ale ritmurilor interioare şi exterioare, fie ele combinate fie în contrapunct;

- asumarea relaţiei de interdependenţă dintre acţiunea interioară şi acţiunea

exterioară, necesară în redarea autenticităţii firescului teatral şi a adevărului

comportamental;

- structurarea etapelor de bază în procesul scenic de improvizaţie: acţiune

iniţială – contraacţiune – prelucrare – decizie – acţiune rezultantă;

7.2 Obiectivele specifice - capacitatea de a improviza în căutarea drumului spre personaj cu scopul

dobândirii firescului comportamental în orice situţie dramatică;

- capacitatea de a improviza în relaţiile scenice pentru redarea autenticităţii

situaţiilor dramatice.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Improvizația în polemica științei teatrale 

Limbaj și plastică corporală prin 
improvizație 

De la improvizație la personaj 



8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Antrenamentul actorului prin improvizaţie 
având ca suport exerciţiile lui M. Chekov.. 

Explicație, demonstrație     Procesul de improvizaţie 

ordonează jocurile teatrale prin 

parcurgerea lor ascendentă de la simplu 

la complex. Încălzirea corporală şi vocală 

se recomandă la începutul fiecărui curs 

practic. Această rutină este o 

precondiţie de accesare a disciplinei 

artei actorului în procesul de creaţie 

scenică. De asemenea pot fi evitate 

accidentele ce pot surveni în urma 

neîncălzirii musculare. La fel se evită 

pierderea sau ruperea vocii, printr-un 

antrenament vocal susţinut şi constant. 

    Exerciţiile pot varia în funcţie de 
problemele ce apar pe parcursul 
programului de studiu. Întrucât se 
lucrează cu individualităţi distincte, vor 
apărea probleme distincte de rezolvat 
pentru fiecare student în parte. Astfel 
este imperios necesar ca odată ce sunt 
descoperite anumite probleme 
(inhibiţie, lipsă de concentrare, agitaţie 
verbală, emoţii necontrolate, revoltă 
personală etc.) se recomandă să nu se 
facă trecerea imediată la conţinutul 
tematic următor până nu vor fi rezolvate 
problemele. Tot astfel şi numărul de ore 
alocat fiecărui conţinut tematic în parte 
variază în funcţie de dificultăţile de 
receptare.   

- Antrenamentul actorului prin improvizaţie
plecând de la exerciţiile probate de
laboratorul grotovskian în împlinirea
teatrului sărac

Antrenamentul actorului prin improvizaţie 
circulară, probând formele simple din teatrul 
viu brookian. 

Tehnici de improvizație în 
contemporaneitatea teatrală 

BIBLIOGRAFIE 

22. Banu, George, Peter Brook. Spre teatrul formelor simple, Ed. Unitext-Polirom, Bucureşti, 2005 
23. Boal, Augustin, Games for Actors and Non-Actors, Ed. Routledge, New York – London, 1992
24. Book, Sthephen, Improvisation Technique for the Professional Actor in Film, Theatre and Television, Silman-James Press, Los Angeles, 2002 
25. Brook, Peter, Spaţiul gol, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1997
26. Chekhov, Michael, Lessons for the Professional Actor, Performing Arts Journal Publications, New York, 1985 
27. Chubbuck, Ivana, Puterea actorului, Quality Books, Bucureşti, 2007



28. Cohen, Robert, Puterea interpretării scenice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 
29. Cojar, Ion, O poetică a artei actorului, Ed. Paidea, Bucureşti, 1998
30. Cristea, Mircea, Teatrul experimental contemporan, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966
31. Grotowski, J., Spre un teatru sărac, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1998
32. Johnstone, K., Improvisation und Theater, Alexander Verlag, Berlin, 2004
33. Jung, Carl Gustav, Psihologie şi alchimie, Ed. Trei, Bucureşti, 2006
34. Osborne, A. F., L’imagination constructive, Ed. Dunad, Paris, 1971 
35. Perucci, Andrea, Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre Improvizaţie, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982 
36. Silvestru, V., Personajul în teatru, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966 
37. Spolin, Viola, Improvizaţie pentru teatru, manual de tehnici pedagogice şi regizorale, U.N.A.T.C. Press, Bucureşti 2008 
38. Stanislavski, K. S, Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Bucureşti, 1955
39. Tonitza-Iordache, Mihaela, Despre joc, ed. Junimea, Iaşi, 1980 
40. Tonitza-Iordache, Mihaela, Banu, George, Arta Teatrului, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004
41.  *** Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX, tom I şi II, ed. Minerva, Bucureşti, 1973
42. ***  Schauspielen, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1981

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; 

Examen practic constând dintr-o oră deschisă de 
improvizaţie ce combină conţinutul tematic 

50% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator 

- impactul individual cu echipa de

lucru: participarea pozitivă, aportul în

rezolvarea problemelor, implicare,

creativitate, respect, autodisciplină,

conduită morală, evaluare obiectivă,

acordarea şanselor egale, spiritul

competitiv din perspectiva reuşitei în

echipă etc.;

- teme de casă prin care se urmăreşte

dacă procesul de învăţare se

prelungeşte în viaţa cotidiană;

- Examen practic constând dintr-o oră
deschisă de improvizaţie ce combină
conţinutul tematic: 1.1-1.4/semestrul
1 şi 1.1-2.4/semestrul 2.

- Se urmăreşte capacitatea studentului
de concentrare şi memorare a paşilor
de dans în raport cu abilitatea de
interpretare actoricească;
-

Evaluare periodică în timpul semestrului 

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. MIRELA PUIA 




