
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. GERMANĂ)-ACTOR

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina MASCĂ ȘI MACHIAJ 

2.2 Titular activităţi de curs 

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari C.D.A dr. PREDA LUCIA

2.5 Anul de studiu II 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 1  seminar laborator 1
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar laborator 14
3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 3
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

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 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.D.A dr. PREDA LUCIA
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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 - Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale despre arta machiajului scenic şi a

măştilor prin expunere teoretică, documentaţie de specialitate (albume,

internet), exerciţii practice-interactive, analize de spectacole etc.

7.2 Obiectivele specifice - Dobândirea tehnicilor de machiajul specific de scenă

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

- Explicație, demonstrație 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Explicație, demonstrație 

Istoria machiajului: importanţa lui în 
disciplinele scenice şi filmice. 
- Factorii determinanţi în machiajul scenic.

- Trusa de machiaj.

- Pielea: calitatea tenului; tipuri de ten.

- Demachierea.
- Exerciţii practice.

BIBLIOGRAFIE 

1. Popovici, C., Machiajul corector, Bucureşti, 1976
2. Rüdiger, Margit, Cum să ne machiem singure, Ed. COLOSSEUM 2000, Gütersloh

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs . 



9.2 Seminar 

9.3 Laborator - asumarea tehnicilor de machiaj
scenic

Evaluare practică prin elaborarea unui machiaj 
scenic şi a unei măşti de caracter 

50% 

- teme de casa Evaluare periodică 50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

Data completării: 

01.10.2016

Titular curs : 

C. D. A. dr. Preda Lucia



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. GERMANĂ)-ACTOR 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumire disciplina MASCĂ ȘI MACHIAJ 

2.2 Titular activităţi de curs 

2.3 Titular activităţi de seminar 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari C.D.A dr. PREDA LUCIA

2.5 Anul de studiu II 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 2 din care ore curs 1  seminar laborator 1
3.2. Numar ore pe semestru 28 din care ore curs 14  seminar laborator 14
3.3.Distribuţia fondului de timp: 

Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 3
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

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 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 

C.D.A dr. PREDA LUCIA



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 - Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale despre arta machiajului scenic şi a

măştilor prin expunere teoretică, documentaţie de specialitate (albume,

internet), exerciţii practice-interactive, analize de spectacole etc.

7.2 Obiectivele specifice - Dobândirea tehnicilor de machiajul specific de scenă

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Crearea şi corectarea trăsăturilor feţei. Explicație, demonstrație 
- Machiaje speciale. Masca corectoare.

Machiajul scenic. Măşti de caracter. 
- Exerciţii practice.

BIBLIOGRAFIE 

3. Popovici, C., Machiajul corector, Bucureşti, 1976
4. Rüdiger, Margit, Cum să ne machiem singure, Ed. COLOSSEUM 2000, Gütersloh

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 

din nota 

finală 

9.1 Curs . 

9.2 Seminar 



9.3 Laborator - asumarea tehnicilor de machiaj
scenic

Evaluare practică prin elaborarea unui machiaj 
scenic şi a unei măşti de caracter 

50% 

- teme de casa Evaluare periodică 50% 

9.4 Standard minim de performanţă 

- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

Data completării: 

01.10.2016

Titular curs : 

C. D. A. dr. Preda Lucia




