
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2021/22 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Teatru și artele spectacolului  

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Artele spectacolului (coregrafie) 

1.6. Calificarea Licențiat în artele spectacolului (coregrafie) 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Media 

2.1. Denumirea disciplinei Dansuri istorice 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

X   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Juhász Csilla 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar  

laborator Juhász Csilla 

proiect  

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 1 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DF 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBZK0271 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

2 Din care: 3.2. curs – 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs – 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 2 

3.8. Total ore pe semestru 46 

3.9. Total ore studiu individual 10 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 6 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

– 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri – 

d) Tutoriat 2 

e) Examinări  – 

f) Alte activități: exersare individuală 2 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - nu este cazul 

4.2. de competențe - abilități de mișcare, viziune spațială 

 

 

 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 - însușirea conceptelor de bază ale epocii și folosirea autentică a acestora 

- interpretarea autentică a tratatelor vremii și folosirea acestora în mod practic 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 - participarea activă la proiecte și spectacole de dans istoric 

- constituirea unei cunoștințe profesională autentică și manifestarea unei atitudini responsabile 

față de profesia aleasă 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

 

8. Conținuturi 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

1. Dansuri englezești în secolul 16 practică de dans în grup 2 

2.  Introducere în sec. 17 (1). Cultura dansului 

englezesc: pași de bază, dansuri în cerc. 

practică de dans în grup 2 

3. Secolul 17 (2). Cultura dansului englezesc: pași de 

bază, dansuri în formă de pătrat, respectiv în linie. 

practică de dans în grup 2 

4.  Introducere în sec. 16 (1). Cultura dansului 

franțuzesc: pași de bază, hore. 

practică de dans în grup 2 

5. Secolul 16 (2). Cultura dansului franțuzesc: pași de 

bază, basse danse. 

practică de dans în grup 2 

6. Secolul 16 (3). Cultura dansului franțuzesc: pași de 

bază, pavane, gaillarde, tourdion, volte 
practică de dans în grup 2 

7. Introducere în sec. 16 (4). Cultura dansului italian: 

pași de bază, dansuri de curte. 

practică de dans în grup 2 

8. Secolul 16 (5). Cultura dansului italian: pași de 

bază, dansuri în pereche.   

practică de dans în grup 2 

9. Introducere în sec. 15 (1). Cultura dansului 

franțuzesc: pași de bază, basse danse. 

practică de dans în grup 2 

10. Secolul 15. (2). Cultura dansului italian: pași de 

bază, dansuri în pereche.   
practică de dans în grup 2 

5.1.  De desfășurare a cursului  

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- prezența la laborator este obligatorie 

- orele pierdute se pot recupera prin ore suplimentare 

- pentru desfășurarea orelor studenții să se prezinte cu 

haine de schimb și pantofi de dans 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- însușirea conceptelor și pașilor de bază ale epocii și folosirea autentică a 

acestora 

- stăpânirea unei mișcări autentice și a unei ținute expresive 

7.2. Obiectivele specifice 

 

- conturarea propriei personalități profesionale de prezență pe scenă prin 

însușirea și folosirea următoarelor abilități și calități: eleganță, ținută, 

mișcare în spațiu, atenție împărtășită, caracter de dans în grup, sau solo, 

expresivitate 



11. Introducere în sec. 15 (3). Cultura dansului italian: 

pași de bază, dansuri de curte cu număr variat de 

dansatori 

practică de dans în grup 2 

12. Secolul 15. (4). Cultura dansului italian: pași de 

bază, dansuri scenice. 

practică de dans în grup 2 

13. Dansuri de curte specifice Ungariei practică de dans în grup 2 

14. Workshop – dans scenic practică de dans în grup 2 

Bibliografie 

ARBEAU, Thoinot: Orchesography. (transl. Mary Stewart Evans), New York 1967. 
CAROSO, Fabrizio: Il Ballarino. Venetia 1681. 
CAROSO, Fabrizio: Nobilta di Dame. Venetia, 1600. 
EBREO, Guglielmo: De pratica seu arte tripudii…, 1463. 
NEGRI, Cesare: Le Gratie d’Amore. Milano 1602. 
KOVÁCS Gábor: Történelmi társastáncok. Reneszánsz táncok, Budapest 2002. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Studierea bibliografiei și literaturii scrise și interpretarea autentică a acestora. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- prezența la ore, minim 90% 

- participare activă la orele de dansuri istorice 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs    

   

10.5.  Seminar    

Laborator    

Proiect    

Practică - cunoaștera 

terminologiei de 

specialitate utilizate în 

cadrul laboratorului 

- însușirea dansurilor 

predate 

- test de verificare 

(practic) 
100% 

10.6. Standard minim de performanță 

- îndeplinirea suficientă a dansurilor alese la testul de verificare 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

               ..................................                     ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

         …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 

  
 


