
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 TEHNICA VORBIRII SCENICE 
2.2 Titular activităţi de curs Lect. Univ. Dr. Huzum Otilia 
2.3 Titular activităţi de seminar 
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 S 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 1.5 din care ore curs 1  seminar - laborator 0.5 
3.2. Numar ore pe semestru 21 din care ore curs 14  seminar - laborator 7 
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
 35 

3.6 Numărul de credite 3 

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

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.

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - 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 ▪ Însuşirea tehnicii vorbiri scenice în sfera creaţiei actoriceşti;

7.2 Obiectivele specifice ▪ Educarea şi antrenarea actorului în vederea susţinerii efortului vocal pe
care-l implică interpretarea scenică;

▪ Însuşirea şi educarea respiraţiei artistice, vorbirii clare, corectă din punct
de vedere a normelor fonetice şi gramaticale, a ritmurilor variate de
vorbire în funcţie de stările interioare, a accentelor, intonaţiei, intenţiei şi
registrelor vocale folosite în interpretarea textului;

▪ Formarea unui repertoriu individual ce cuprinde texte specifice orcărui
gen literar, care va sta la baza unor microrecitaluri.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Sisteme de vorbirea scenică în cadrul 
recitalului de poezie. Elemente de 
Prozodie 

Explicatie, Demonstratie 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Tehnica râsului scenic; 

Tehnica plânsului scenic. 

Explicatie, Demonstratie, 
Aplicare practică 

Tehnica volubilităţii în vorbirea scenică; 
Improvizaţia verbală; 
Compoziţie de voce. 

idem 

Pauza artistică. idem 



Exerciţii pentru corectarea defectelor de 
dicţiune. 

idem 

Bibliografie:  

1. Covătaru, Valeria, Cuvinte despre cuvânt, Casa de editură, Târgu-Mureş, 1996

2. Dima, Cella, De la vorbire la elocinţă, Bucureşti, 1982

3. Moisescu, Vasile, Programa cursului practic de vorbire scenică

4. Sadova, Marietta, Exerciţiile artei dramatice

5. Stan, Sandina, Tehnica vorbirii artistice, Ed. Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, 

Bucureşti, 1967 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 
din nota 
finală 

9.1 Curs 
Argumentare și fundamentare 
teoretică 

Examinare orală 30% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator Asumarea corectă a elementelor 
de respirație și dicție; Lecturare 
logică și nuanțată, Recital 

Examinare practică 
50% 

Elemente proprii de interpretare 
Implicarea de-a lungul semestrului 
în parcurgerea conținutului 
disciplinei 

Verificarea temelor de casă 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 
- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

- Eelaborarea repertoriului individual



Data completării: 

01.10.2016 

Titular curs : Lect. Univ. Dr. Huzum Otilia 



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  TEHNICA VORBIRII SCENICE 
2.2 Titular activităţi de curs Lect. Univ. Dr. Huzum Otilia 
2.3 Titular activităţi de seminar 
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 1.5 din care ore curs 1  seminar - laborator 0.5 
3.2. Numar ore pe semestru 21 din care ore curs 14  seminar - laborator 7 
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
 35 

3.6 Numărul de credite 3 

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

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.

C
om

pe
te

nţ
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tra
ns

ve
rs

al
e - 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 ▪ Însuşirea tehnicii vorbiri scenice în sfera creaţiei actoriceşti;

7.2 Obiectivele specifice ▪ Educarea şi antrenarea actorului în vederea susţinerii efortului vocal pe
care-l implică interpretarea scenică;

▪ Însuşirea şi educarea respiraţiei artistice, vorbirii clare, corectă din punct
de vedere a normelor fonetice şi gramaticale, a ritmurilor variate de
vorbire în funcţie de stările interioare, a accentelor, intonaţiei, intenţiei şi
registrelor vocale folosite în interpretarea textului;

▪ Formarea unui repertoriu individual ce cuprinde texte specifice orcărui
gen literar, care va sta la baza unor microrecitaluri.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Sisteme de vorbirea scenică în cadrul 
recitalului de poezie. Elemente de 
Prozodie 

Explicatie, Demonstratie 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Volum şi comunicare verbală în scenă; 
Exerciţii pentru dezvoltarea volumului şi 
a transmiterii corecte a sunetului în scenă. 

Explicatie, Demonstratie, 
Aplicare practică 

Deprinderea tehnicii în vorbirea actorului 
de film; 
Tehnica vorbirii la microfon. 

idem 

Studiul recitării: 
Poezie lirică; 

idem 



Poezie de forţă; 

Înregistrarea repertoriului pe anul II. idem 
Bibliografie:  

1. Covătaru, Valeria, Cuvinte despre cuvânt, Casa de editură, Târgu-Mureş, 1996

2. Dima, Cella, De la vorbire la elocinţă, Bucureşti, 1982

3. Gerhard Eberl, ABC des Schauspielens, Henschel Verlag, Berlin

4. Moisescu, Vasile, Programa cursului practic de vorbire scenică

5. Sadova, Marietta, Exerciţiile artei dramatice

6. Stan, Sandina, Tehnica vorbirii artistice, Ed. Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, 

Bucureşti, 1967 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 
din nota 
finală 

9.1 Curs 
Argumentare și fundamentare 
teoretică 

Examinare orală 30% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator Asumarea corectă a elementelor 
de respirație și dicție; Lecturare  
logică și nuanțată, Recital 

Examinare practică 
50% 

Elemente proprii de interpretare 
Implicarea de-a lungul semestrului 
în parcurgerea conținutului 
disciplinei 

Verificarea temelor de casă 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 
- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

- Elaborarea repertoriului individual



Data completării: 

01.10.2016 

Titular curs :

 Lect. Univ. Dr. Huzum Otilia 



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 TEHNICA VORBIRII SCENICE 
2.2 Titular activităţi de curs Lect. Univ. Dr. Huzum Otilia 
2.3 Titular activităţi de seminar 
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 
2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul I 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 1.5 din care ore curs 1  seminar - laborator 0.5 
3.2. Numar ore pe semestru 21 din care ore curs 14  seminar - laborator 7 
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
 35 

3.6 Numărul de credite 3 

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

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.

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e - 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 ▪ Însuşirea tehnicii vorbiri scenice în sfera creaţiei actoriceşti;

7.2 Obiectivele specifice ▪ Educarea şi antrenarea actorului în vederea susţinerii efortului vocal pe
care-l implică interpretarea scenică;

▪ Însuşirea şi educarea respiraţiei artistice, vorbirii clare, corectă din punct
de vedere a normelor fonetice şi gramaticale, a ritmurilor variate de
vorbire în funcţie de stările interioare, a accentelor, intonaţiei, intenţiei şi
registrelor vocale folosite în interpretarea textului;

▪ Formarea unui repertoriu individual ce cuprinde texte specifice orcărui
gen literar, care va sta la baza unor microrecitaluri.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Sisteme de vorbirea scenică în cadrul 
recitalului de poezie. Elemente de 
Prozodie 

Explicatie, Demonstratie 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Tehnica râsului scenic; 

Tehnica plânsului scenic. 

Explicatie, Demonstratie, 
Aplicare practică 

Tehnica volubilităţii în vorbirea scenică; 
Improvizaţia verbală; 
Compoziţie de voce. 

idem 

Pauza artistică. idem 



Exerciţii pentru corectarea defectelor de 
dicţiune. 

idem 

Bibliografie:  

1. Covătaru, Valeria, Cuvinte despre cuvânt, Casa de editură, Târgu-Mureş, 1996

2. Dima, Cella, De la vorbire la elocinţă, Bucureşti, 1982

3. Moisescu, Vasile, Programa cursului practic de vorbire scenică

4. Sadova, Marietta, Exerciţiile artei dramatice

5. Stan, Sandina, Tehnica vorbirii artistice, Ed. Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă,

Bucureşti, 1967

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 
din nota 
finală 

9.1 Curs 
Argumentare și fundamentare 
teoretică

Examinare orală 30% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator Asumarea corectă a elementelor 
de respirație și dicție; Lecturare 
logică și nuanțată, Recital

Examinare practică

50% 

Elemente proprii de interpretare 
Implicarea de-a lungul semestrului 
în parcurgerea conținutului 
disciplinei

Verificarea temelor de casă 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 
- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

- Eelaborarea repertoriului individual



Data completării: 

01.10.2016 

Titular curs : Lect. Univ. Dr. Huzum Otilia 



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  TEHNICA VORBIRII SCENICE 
2.2 Titular activităţi de curs Lect. Univ. Dr. Huzum Otilia 
2.3 Titular activităţi de seminar 
2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari 
2.5 Anul de studiu III 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 1.5 din care ore curs 1  seminar - laborator 0.5 
3.2. Numar ore pe semestru 21 din care ore curs 14  seminar - laborator 7 
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
 35 

3.6 Numărul de credite 3 

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

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.

C
om

pe
te

nţ
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tra
ns

ve
rs

al
e - 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 ▪ Însuşirea tehnicii vorbiri scenice în sfera creaţiei actoriceşti;

7.2 Obiectivele specifice ▪ Educarea şi antrenarea actorului în vederea susţinerii efortului vocal pe
care-l implică interpretarea scenică;

▪ Însuşirea şi educarea respiraţiei artistice, vorbirii clare, corectă din punct
de vedere a normelor fonetice şi gramaticale, a ritmurilor variate de
vorbire în funcţie de stările interioare, a accentelor, intonaţiei, intenţiei şi
registrelor vocale folosite în interpretarea textului;

▪ Formarea unui repertoriu individual ce cuprinde texte specifice orcărui
gen literar, care va sta la baza unor microrecitaluri.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Sisteme de vorbirea scenică în cadrul 
recitalului de poezie. Elemente de 
Prozodie 

Explicatie, Demonstratie 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

8.3 Laborator Metode de predare Observaţii 

Volum şi comunicare verbală în scenă; 
Exerciţii pentru dezvoltarea volumului şi 
a transmiterii corecte a sunetului în scenă. 

Explicatie, Demonstratie, 
Aplicare practică 

Deprinderea tehnicii în vorbirea actorului 
de film; 
Tehnica vorbirii la microfon. 

idem 

Studiul recitării: 
Poezie lirică; 

idem 



Poezie de forţă; 

Înregistrarea repertoriului pe anul II. idem 
Bibliografie:  

1. Covătaru, Valeria, Cuvinte despre cuvânt, Casa de editură, Târgu-Mureş, 1996

2. Dima, Cella, De la vorbire la elocinţă, Bucureşti, 1982

3. Gerhard Eberl, ABC des Schauspielens, Henschel Verlag, Berlin

4. Moisescu, Vasile, Programa cursului practic de vorbire scenică

5. Sadova, Marietta, Exerciţiile artei dramatice

6. Stan, Sandina, Tehnica vorbirii artistice, Ed. Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, 

Bucureşti, 1967 

9. Evaluare

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere 
din nota 
finală 

9.1 Curs 
Argumentare și fundamentare 
teoretică 

Examinare orală 30% 

9.2 Seminar 

9.3 Laborator Asumarea corectă a elementelor 
de respirație și dicție; Lecturare  
logică și nuanțată, Recital 

Examinare practică 
50% 

Elemente proprii de interpretare 
Implicarea de-a lungul semestrului 
în parcurgerea conținutului 
disciplinei 

Verificarea temelor de casă 

20% 

9.4 Standard minim de performanţă 
- Parcurgerea și asimilarea bibliografiei impuse

- Elaborarea repertoriului individual
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