
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 ISTORIA TEATRULUI ROMÂNESC ȘI A ARTEI 

SPECTACOLULUI 

2.2 Titular activităţi de curs Prof. Univ. Dr. Violeta Zonte 

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 

2.5 Anul de studiu I 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
 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 - 

6. Competenţele specifice acumulate

1
 Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore 

Asist. Univ. Dr. Adrian Korek
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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 ▪ Familiarizarea cu specificul marilor sisteme dramatice româneşti.

7.2 Obiectivele specifice ▪ Înţelegerea evoluţiei teatrului românesc în timp, a raporturilor dintre

public şi creatorii artei spectacolului.

▪ Abilitatea de analiză din perspectivă teatrologică

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Teatrul folcloric. Privire generală asupra 
perioadelor de început. 

Explicatie, Demonstratie 

Comedia lui Vasile Alecsandri. idem 

Drama istorică – Alecsandri, Haşdeu, 
Eminescu. 

idem 

Momentul Caragiale. Caracterul 
carnavalesc şi insularitatea personajelor. 
Pulverizarea limbajului şi casarea 
spiritului. Raportul dintre aparenţă şi 
esenţă. 

idem 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

- Arta marilor actori şi nivelul interpretării
în teatrul românesc.

Explicatie, Demonstratie, 

Aplicare practică 

- Radiografia societăţii în ciclul Chiriţelor de
V. Alecsandri.

- Forma dramatică de teatru în teatru în
Chiriţa în Iaşi sau Două fete şi-o 
nineacă . 

idem 

- Absolutismul puterii şi disimularea în

Despot-Vodă de V. Alecsandri.

- Jocul cromatic dintre alb şi negru în

idem 



Răzvan şi Vidra de B. P. Haşdeu. 

- raportul dintre aparenţă şi esenţă în

comediile lui I. L. Caragiale;

- problematica vidului;

- problematica eresurilor şi superstiţiilor;

- raportul dintre obsesia politică şi obsesia

erotică;

- raportul dintre scandalul erotic şi

scandalul politic.

- Naturalismul în drama Năpasta.

idem 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Bibliografie: 
1. Berlogea, Ileana: Teatrul românesc – Teatrul universal. Confluenţe, Ed. Junimea, Iaşi, 1983
2. Brădăţeanu, Virgil: Istoria literaturii dramatice româneşti şi a artei spectacolului, Ed. Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1979
3. Gitza, Letiţia: Teatrul românesc contemporan, 1944-1974, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975
4. Pandolfi, Vito: Istoria teatrului universal, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971
5. Vicu, Mindra: Clasicism şi romantism în dramaturgia românească, Ed. Minerva, Bucureşti, 1973

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 : 

Prof. Univ. Dr. Violeta Zonte 
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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.

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 - 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 critice în artei spectacolului românesc

 Aptitudini de recunoaștere și analiză teatrologică a marilor creații

dramatice românești

Dezvoltarea aptitudinilor de descifrare şi înţelegere a textelor dramatice 

din perspectiva transpunerii scenice. 

▪ Familiarizarea cu specificul marilor sisteme dramatice româneşti.

7.2 Obiectivele specifice ▪ Înţelegerea evoluţiei teatrului românesc în timp, a raporturilor dintre

public şi creatorii artei spectacolului.

▪ Abilitatea de analiză din perspectivă teatrologică

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Drama de idei în creaţia lui C. Petrescu. Explicatie, Demonstratie 

Drama expresionistă în creaţia lui L. 
Blaga. 

idem 

Rolul comediei în creaţia lui Mihail 
Sebastian. 

idem 

Comedia tragică la G. Mihail-Zamfirescu. idem 

Mesajul simbolic în dramaturgia lui M. 
Sorescu. 

idem 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Importanţa filozofiei lui Platon, Leibniz şi 
Nietszche în dramele lui Camil Petrescu: 
Jocul Ielelor, Act Veneţian şi respectiv 
Suflete tari. 

Explicatie, Demonstratie, 

Aplicare practică 

Raportul dintre magia albă şi magia neagră 

în Meşterul Manole de L. Blaga. 

Ideea jertfei pentru creaţie. 

idem 



Relaţia dintre Ierusalimul ceresc şi 

Ierusalimul pământesc în Cruciada copiilor. 

Ideea panteismului în Zamolxe. 

Jocul de-a vacanţa şi Steaua fără nume de 

M. Sebastian.

idem 

Domnişoara Nastasia-comedie tragică de 

G. M. Zamfirescu.

idem 

Ideea personajului unic în trilogia Setea 

muntelui de sare de M. Sorescu. 

idem 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Bibliografie: 
5. Berlogea, Ileana: Teatrul românesc – Teatrul universal. Confluenţe, Ed. Junimea, Iaşi, 1983
6. Brădăţeanu, Virgil: Istoria literaturii dramatice româneşti şi a artei spectacolului, Ed. Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1979
7. Gitza, Letiţia: Teatrul românesc contemporan, 1944-1974, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975
8. Pandolfi, Vito: Istoria teatrului universal, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971
5. Vicu, Mindra: Clasicism şi romantism în dramaturgia românească, Ed. Minerva, Bucureşti, 1973

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 : 

Prof. Univ. Dr. Violeta Zonte 




