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1. OBIECTIVE DEFORMAREŞI COMPETENŢE 
Obiectivul general al programului de studii:  
Programul de studii universitare de master Artele spectacolului de teatru este menit să continue două 
programe de studii de licenţă: Artele spectacolului, Actorie (în limba română şi germană) și 
Interpretare muzicală - Canto, axându-se pe consolidarea și aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a 
deprinderilor practice privind munca de creație artistică și cercetare ştiinţifică în domeniul teatral și al 
artelor spectacolului. Obiectivul programului de master se axează pe sprijinirea studenţilor-actori în 
dezvoltarea și aprofundarea competenţelor în domeniul interpretării teatrale. Prin structură şi conţinut, 
programul de master Artele spectacolului de teatru este compatibil cu tendinţele din România şi cu 
cele de pe plan mondial, corespunzând cadrului naţional al calificărilor. 
În realizarea misiunii, accentul cade pe studiul individual, pe creaţie artistică şi cercetarea ştiinţifică, 
valorificând pregătirea obţinută prin susţinerea de spectacole şi participarea la numeroase evenimente 
cultural-artistice în calitate de interpreţi. Focalizată pe student, dezvoltarea aptitudinilor practice 
reprezintă un obiectiv esenţial al programului de master. Studenţii vor putea finaliza pregătirea prin 
colaborări practice în cadrul unor instituţii teatrale: Teatrul Naţional din Timişoara, Teatrul German de 
Stat Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara, Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Merlin” Timişoara, precum şi instituţiile de profil din vestul ţării. În acest sens, Facultatea de Muzică 
şi Teatru a încheiat parteneriate cu instituţiile de profil. 
De asemenea, programul de studii masterale reprezintă crearea unui palier de specializare fiabil pentru 
selecţia viitorilor doctoranzi în domeniul Teatru și Artele spectacolului. 
Obiectivele şi profilul de competențe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii 
şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din 
planul de învăţământ. 
 
Obiective specifice:  
- Cunoaşterea şi stăpânirea la un nivel performant a tehnicii artei actorului;  
- Cunoaşterea aprofundată şi stăpânirea unui repertoriu de recital individual;  
- Cunoaşterea aprofundată a a mijloacelor și elementelor tehnice legate de expresia vocală şi corporală;  
- Capacitatea de a reda prin creaţia artistică, un fundament teoretic bine conturat, implicând în acest 
sens şi interdisciplinaritatea cu alte arte sau ştiinţe;  
- Capacitatea de citire şi analiză aprofundată – formală şi interpretativă – a unor lucrări teatrale (creații 
artistice sau științifice) de mare complexitate;  
- Interpretarea la un înalt nivel artistic a unor roluri specifice formelor teatrale actuale; 
- Demonstrarea, organizarea și planificarea etapelor de lucru specifice procesului de creare a unui 
spectacol contemporan; 
- Aprecierea diversității și multiculturalității componentelor actului critic teatral; 
- Conceperea unei viziuni artistice într-unul sau mai multe tipuri de arte ale spectacolului; 
- Organizarea și planificarea etapelor specifice procesului de cercetare științifică și creație artistică; 
- Organizarea și planificarea procesului de creare a elementelor de limbaj scenic, precum și definirea și 
utilizarea conceptelor de bază ale limbajului teatral contemporan; 
- Procesul de concepere, realizare și interpretare a elementelor de natură vizuală din cadrul unui 
spectacol; 
- Utilizarea elementelor de plasticitate și expresivitate corporală într-unul sau mai multe tipuri de arte 
ale spectacolului; 
- Managementul producției în instituțiile teatrale independente; 



UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

Facultatea de Muzică și Teatru 
Programul de studii: Artele spectacolului de teatru 
(Modul I Arta actorului  de teatru /  Modul II Arta actorului de teatru muzical) 
Domeniul fundamental: Științe umaniste și Arte 
Domeniul de Master: Teatru și Artele spectacolului  
Durata studiilor: 2 ani Valabil începând cu anul universitar: 
Forma de învăţământ: IF 2021– 2022 
 
- dezvoltarea abilităţilor practice şi teoretice necesare profesiunii de actor; 
- dezvoltarea capacității de dezvoltare artistică individuală; 
- capacitatea de abordare a unui repertoriu variat; 
- practicarea triadei spectaculare (autor/actor/regizor) ca element fundamental în procesul de creaţie 
scenică; 
- cunoașterea și lucrul practic în mai multe sisteme regizorale; 
- dezvoltarea şi antrenarea modului de a gândi sub aspect teatral; 
- dezvoltarea mijloacelor care să conducă spre o bună coordonare între gând şi acţiune; 
- însuşirea principiului fizicalizării ca fundament al comunicării scenice; 
- antrenarea şi utilizarea mijloacelor de expresie scenice; 
- dezvoltarea expresivităţii corporale şi a plasticităţii scenice imperios necesare comunicării şi esteticii 
artei spectaculare; 
- experimentarea autenticităţii artei actorului prefigurată de dialectica poeticilor teatrale în sfera 
creaţiei scenice; 
- integrarea în spectacolul teatral; 
- familiarizarea cu specificul marilor sisteme dramatice  universale; 
- înţelegerea evoluţiei teatrului universal în timp, a raporturilor dintre public şi creatorii artei 
spectacolului; 
- dezvoltarea personală și profesională prin acumularea competenţelor profesionale și transversale; 
- dezvoltarea spiritului de inițiativă artistică prin intermediul unor competențe transversale, specifice 
teatrului și televiziunii. 
 
Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS): 
C1. Însuşirea şi utilizarea adecvată a conceptelor şi cunoştinţelor fundamentale, necesare înţelegerii şi 
interpretării poeticilor teatrale clasice şi contemporane. 
C2. Selectarea, clarificarea şi construcţia metodelor/tehnicilor necesare procesului de creaţie. 
C3. Utilizarea elementelor de plasticitate şi expresivitate corporală în construcţia rolului. 
C4. Dobândirea şi execuţia nuanţată a procedeelor şi tehnicilor vocale. 
C5. Înţelegerea şi aplicarea corectă a conceptelor specifice spectacologiei şi dramaturgiei ca 
fundament al pedagogiei teatrale. 
 
Competenţetransversale(conform grilelor RNCIS): 
CT1. 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. 
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluri-specializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi a 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 
 
Ocupaţii posibile: 
Actor (265501), Prezentator (crainic) televiziune (265602), Prezentator (crainic) radio (265601), 
Consultant artistic (265401), Realizator emisiuni RTV (265409), Sufleur teatru (265416), Director de 
creatie (265432), Producător delegat pentru teatru (265437), Regizor culise (265438), Organizator 
producție (studii superioare)(265433), Redactor prezentator de televiziune (265425) 
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Noi ocupaţii propuse pentru a fi introduse în COR: pedagog teatral; organizator spectacole şi 
evenimente culturale. 
*Pentru a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, absolvenţii trebuie să 
posede Certificat de absolvire a Programului de studii psihopedagogice, Nivelul II, a Departamentului 
pentru pregătirea personalului didactic (D.P.P.D). 
 
2.ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI 
Flexibilizareaprogramuluidestudiiesteasiguratăprindisciplineopţionale şi discipline complementare. 
3.CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR. CONDIŢII DE 
PROMOVARE A UNUI AN DE STUDIU 
Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans, condiţiile de 
promovare sunt cuprinse în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor. 
 
4. EXAMENUL DE DISERTAȚIE 
Perioada de întocmire a disertației: începând cu penultimul semestru de studii. 
Definitivarea disertației: în ultimul semestru de studii. 
Perioada de susţinere a disertației: în sesiunea iunie-iulie sau septembrie a ultimului an de studii. 
Numărul de credite pentru susţinerea disertației: 10 credite. 
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5. DISCIPLINELE DE STUDIU PE ANI 

 
ANUL DE STUDIU: I 

AN UNIVERSITAR: 2021-2022 
 

Nr. 
crt. 

Disciplina C1 C2 Codul 
disciplinei 

Semestrul I 
(14 săptămâni) 

Semestrul II 
(14 săptămâni) 

C S L P V Cr C S L P V Cr 
Discipline de SINTEZĂ 

Trunchi comun 
1. Etica cercetării  

 
DS DI T2AST1101 

 
1    E 4 - - - - - 

 

Modul I (Arta actorului) 
2. Istoria ideii de teatru 

 
DS DI T2AST1102/ 

T2AST1202 
1 1   E 4 1 1   E 4 

Modul II (Arta actorului de teatru muzical) 
3. Istoria teatrului muzical DS DI T2AST1103/ 

T2AST1203 
1 1   E 4 1 1   E 4 

Discipline de APROFUNDARE 
Trunchi comun 

4. Creație teatrală 
contemporană (gr.) 

DA DI T2AST1104/
T2AST1204 

  3  V 5   3  E 5 

5. Dicție și expresivitate 
vocală (L ind.)  

DA DI T2AST1105/ 
T2AST1205 

1  0,5  E 4 1  0,5  E 4 

6 Stand-up comedy – de 
la concept la spectacol 
(L ind.) 

DA DI T2AST1106/ 
T2AST1206 

- - - - - -   0,5  E 4 

7. Practică artistică * DA DI T2AST1107/
T2AST1207 

    V 4     V 4 

Modul I (Arta actorului de teatru) 
8. Sisteme de regie în arta 

teatrală  
DA DI T2AST1108/

T2AST1208 
2  2  E 5 2  2  E 5 

Modul II (Arta actorului de teatru muzical) 
9. Tehnici de interpretare 

în teatrul muzical 
DA DI T2AST1109/

T2AST1209 
2  2  E 5 2  2  E 5 

Discipline COMPLEMETARE OPȚIONALE 
Trunchi comun 

10. Atelier de coregrafie 
(gr.) 

DC DO T2AST1110/
T2AST1210 

  2  V 4   2  E 4 
11. Tehnică vocală 

muzicală (gr.)  
DC DO T2AST1111/ 

T2AST1211 
 TOTAL 5 1 7,5   30 4 1 8   30 

Total ore didactice pe săptămână 13,5 13 
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*Conform normelor ARACIS - Comisia 8 - Arte, în domeniul Teatru și artele spectacolului, practica artistică se 
va desfășura în mod individual, în afara orelor de curs, sub formă de stagiu de practică modulat, pe parcursul a 3 
săptămâni (75 de ore) pe semestru. Formele de practică semestrială și stagiile de practică corespund profilului și 
misiunii declarate pentru domeniul Teatru și artele spectacolului. Acestea trebuie reglementate prin acorduri de 
colaborare/ contracte/ parteneriate cu instituții, baze de practică sau se efectuează în propriul studio de cercetare și 
creație teatrală și au la bază Caietul de practică, care se completează de studenți și se avizează semestrial de către 
coordonatorul/ tutorele de practică și instituția gazdă, după caz.  

 
 
Legendă 

C1 = criteriul conţinutului DC = discipline complementare 
C2 = criteriul obligativităţii DO = discipline opţionale 
DA = discipline de aprofundare DF = discipline facultative 
DS = discipline de sinteză CP = competenţă profesionala 
DI = discipline obligatorii (impuse) CT = competenţă transversală 
DD = discipline în domeniu (unde este cazul) P/N = promovat/nepromovat 

V = forma de evaluare 
Codul disciplinei:<Domeniu><Ciclu><Specializare><an><semestru><nr disciplina>  (de exemplu I1A3201  
reprezintă disciplina cu nr 1 (01) din semestrul 2 al anului 3 de la specializarea Informatica Aplicata (A) de la 
ciclul licența (1) din domeniul Informatica (I)); aceeaşi acronim va fi utilizat şi la întocmirea orarului. 
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ANUL DE STUDIU: II 
AN UNIVERSITAR: 2022-2023 

Nr. 
crt. 

Disciplina C1 C2 Codul 
disciplinei 

Semestrul I 
14 săptămâni 

Semestrul II 
14 săptămâni 

C S L P V Cr C S L P V Cr 
Discipline de SINTEZĂ 

Trunchi comun 
1. Antropologia artelor 

spectacolului 
DS DI T2AST2101/

T2AST2201 
1 1   E 4 1 1   E 4 

2. Redactarea și 
prezentarea  lucrării 
de disertație 

DS DI T2AST2102/ 
T2AST2202 

1 1   E 4 1 1   E 4 

Discipline de APROFUNDARE 
Trunchi comun 

3. Sisteme alternative în 
arta actorului 

DA DI T2AST2103/
T2AST2203 
 

1  3  V 5 1  3  E 5 

4. Mișcare scenică și 
teatru-dans (ind.) 

DA DI T2AST2104/ 
T2AST2204 

  0,5  V 4   0,5  E 4 

5. Practică artistică* DA DI T2AST2105/ 
T2AST2205 

    V 4     V 4 

Modul I (Artaactorului de teatru) 
6. Unități regizorale în 

arta teatrală 
DA DI T2AST2106/

T2AST2206 
1  3  E 5 1  3  E 5 

Modul II (Artaactorului de teatrumuzical) 
7. Arta interpretării în 

teatrul muzical  
DA DI T2AST2107/

T2AST2207 
1  3  E 5 1  3 

 
 E 5 

Discipline COMPLEMETARE OPȚIONALE 
Trunchi comun 

8. 
 
9. 

Managementul 
proiectelor culturale 

DC DO 

T2AST2108/ 
T2AST2208 

1 1   E 4 1 1   E 4 
Management 
audiovizual 

T2AST2109/ 
T2AST2209 

 TOTAL 5 3 6,5   30 5 3 6,5   30 
Total ore didactice pe săptămână 14,5 14,5 

 
 
DIRECTOR DEPARTAMENT,    COORDONATOR PROGRAM STUDII, 

 
 

RECTOR,      DECAN,  
Prof.univ.dr. Marilen PIRTEA  
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BILANŢ GENERAL   I 
(după criteriul conţinutului) 

Nr. 
crt. Discipline* 

Nr. De ore** Total*** Standard 

An  I An II Ore % ARACIS**** 
  Curs S/L Curs S/L  Curs S/L  

1. De sinteză 42 28 56 56 182 98  84  - 
2. De aprofundare 84 182 56 161 483 140 343 Min. 3 discipline (6) 
3. Complementare - 56 28 28 112 28 84 Min. 1 disciplină (2) 

 TOTAL 16 266 140 245 777 
266 

(34,25 %) 
511 

(65,75 %) 
35% Curs / 
65% S/L 

 
TOTAL 

GENERAL 392 385 
777 ore 
fizice/ 

4 semestre 
86,71 % 

Min. 672 / 
Max. 896 ore fizice/  
4 semestre 

 Practica artistică 75 
ore/an 

75 
ore/an 

150 Ore/ 
2 Ani 100 % 75 ore / an 

 

BILANŢ GENERAL   II 
(după criteriul obligativităţii) 

Nr.crt. Discipline* Nr.de ore** Total*** 
Standard 

ARACIS**** 
An  I An  II Ore %  

1. Obligatorii 11,5 12,5 24 85 % Min. 2 discipline  

2. Opţionale 2 2 4 15 % Min. 1 disciplină  

TOTAL 13,5 14,5 28 87,5 % 12-16 ore pe 
săptămână 

 
*întrucât standardele specifice ARACIS sunt reglementate diferențiat pe domenii fundamentale de științe, 
în coloana Discipline, pentru fiecare program de studiu, vor fi particularizate disciplinele în funcție de 
standardele specifice fiecărui domeniu.  
** conform planului de învățământ 
*** se vor înscrie orele rezultate efectiv din plan 
**** se respectă încadrarea în ponderile prevăzute de standardele specifice ARACIS pentru fiecare 
categorie de disciplină, în interiorul domeniului fundamental respectiv. 
 
DIRECTOR DEPARTAMENT,    COORDONATOR PROGRAM STUDII, 

 
RECTOR,      DECAN,  

Prof.univ.dr. Marilen PIRTEA  
 


