
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 Etnocoreologie III. 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

X   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Dr. Könczei Csongor 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Dr. Könczei Csongor 

laborator  

proiect  

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 3 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBZK0013 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

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

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 58 

3.10. Distribuția fondului de timp: Ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 35 

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

teren 

11 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat – 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  – 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum – 

4.2. de competențe Exprimarea corectă a conținuturilor în scris și oral. 

 

 

 

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

 Etnocoreologia sau folcloristica dansului – ca materie teoretică – reprezintă bazele în acest 

program de formare. Însușirea la un nivel înalt al dansului popular tradițional este imposibilă fără 

dobândirea competențelor etnocoreologice teoretice. În primul semestru al celui de-al doilea an de 

studiu studenții vor cunoaște dialectele de dans din cultura populară maghiară. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 Cunoașterea dialectelor de dans care prezintă fragmentarea teritorială atinge și aspecte istorice și 

culturale, îmbogățind cultura generală a studenților, astfel prin prin cunoașterea culturii de dansuri 

tradiționale vor putea înțelege mai bine istoria diferitelor perioade socio-culturale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

5.1.  De desfășurare a cursului Cursurile de etnocoreologie necesită echipament audio și 

video. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

În bibliografia seminarului din semestrul întâi al primului 

an de studiu poate fi înscrisă doar acea literatură, la care 

studenții pot avea acces. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cercetarea dansului popular al secolului 19. care este strâns legată de numele 

lui Martin György este una dintre cele mai eficiente și cunoscute discipline 

ale etnografiei maghiare. Această disciplină validează rezultatele obținute de 

școala maghiară folcloristică și de cercetare a muzicii populare în analizarea 

dansurilor populare. Cercetarea a dus la conturarea dialectelor importante și a 

straturilor stilurilor dansurilor maghiare și din Europa de Est. Cursul de trei 

ani dorește, în primul rând, să prezinte originea și subiectul acestei discipline, 

să prezinte modalitățile de analiză și de clasificare a dansurilor populare, dar 

și să prezinte formarea straturile istorice și a dialectelor de dans. În cadrul 

cursului nu vor fi analizate doar dansurile maghiare, ci și cele din Bazinul 

Carpatic și dansurile tradiționale ale altor etnii din Ardeal. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Acest curs abordează și modalitățile de improvizație și de reguralizale din 

dansurile populare maghiare, câteva dintre cele mai bune dansatori 

tradiționali din secolul al 20.-lea și tradițiile din dans. În același timp, cursul 

dorește să găsească motivul pentru care cultura tradițională a dansului se 

destramă, deoarece cultura dansului tradițional specifică secolului și 

mileniului trecut din regiunea noastră este caracterizată de destrămare sau 

transformare. Putem fi martorii unui proces definit din punct de vedere 

cultural și social cu care până acum cercetarea dansului popular nu a 

îndrăznit să se confrunte. Cultura dansului și muzicii tradiționale de la sat, 

pentru care se folosesc definițiile de dans popular și muzică populară, în 

prezent nu mai sunt elementele unui culturi vii (în unele cazuri sunt 

menținute în mod artificial), însă muzica populară și dansul popular, care 

aparțin culturii tradiționale, folclorului și care sunt în continuă schimbare 

există și în zilele noastre. Tradiția dansului popular maghiar „trăiește” în 

continuare sub influența folclorismului în forme vechi sau „refolclorizate” 

prin intermediul mișcării de tip revival „táncház” (casa dansului popular), a 

grupurilor de dansuri populare sau păstrători de tradiții. În același timp este și 

sursă de inspirație pentru coregrafii contemporani, iar în ultimii ani cultura 

politică oficială sprijină prezența acesteia și în învățământ – considerând rolul 

dansului popular în tradițiile etnice ca fiind foarte important. Acest curs își 

asumă discutarea acestor întrebări. 



8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Tradiția dansului din Țara Călatei – zona 

Huiedinului, Valea Căpușului 

curs și proiecție 2 

2. Tradiția dansului din Țara Călatei – Valea 

Nadășului  

curs și proiecție 2 

3. Tradiția dansului din împrăjurimile Gheorghenului curs și proiecție 2 

4. Tradiția dansului din Valea Borșei și a Lujardului curs și proiecție 2 

5. Tradiția dansului din Valea Someșului Mic curs și proiecție 2 

6. Tradiția dansului din Valea Arieșului curs și proiecție 2 

7. Tradiția dansului din Câmpia Transilvaniei – zona 

nordică 

curs și proiecție 2 

8. Tradiția dansului din Câmpia Transilvaniei – Sic curs și proiecție 2 

9. Tradiția dansului din Câmpia Transilvaniei – zona 

centrală 

curs și proiecție 2 

10. Tradiția dansului din Câmpia Transilvaniei – zona 

estică 

curs și proiecție 2 

11. Tradiția dansului din zona Aiudului curs și proiecție 2 

12. Tradiția dansului din Valea Târnavei Mici  curs și proiecție 2 

13. Tradiția dansului din Scaunul Mureșului – zona 

Mureșului de Sus 

curs și proiecție 2 

14. Tradiția dansului din Scaunul Mureșului – Valea 

Nirajului 

curs și proiecție 2 

Bibliografie 

 Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar Néprajz VI. – Népzene • Néptánc • Népi játék. Budapest, 1990 – 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/index.html 

 Kallós Zoltán: Tánchagyományok egy mezőségi faluban. In: Dienes Gedeon (szerk.): Tánctudományi 

Tanulmányok 1963–1964: 235-252. – https://folkradio.hu/folkszemle/kallos_valaszut/index.php  

 Karsai Zsigmond – Martin György: Lőrincréve táncélete és táncai. Budapest, 1989 

 Könczei Csongor: A regionális identitástudat határ(talanság) képzetei. Az átmeneti vidék fogalmának 

körülírhatatlanságáról – In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról 

(Kriza Könyvek 12.), Kolozsvár 2002: 7–28. 

 Könczei Csongor: Az aranyosszéki tánckultúráról, mint egy lehetséges táncdialektusról – In: Keszeg 

Vilmos – Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága, Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2006: 200–204. 

 Könczei Csongor: Néptánc. Oktatási segédjegyzet 1. Sepsiszentgyörgy,  2013 

 Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1981 

 Magyar Néprajzi Lexikon I-V. (Főszerkesztő Ortutay Gyula.) Budapest, 1977-1982 – 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/  

 Martin György: A marosszéki táncciklus. In: Táncművészeti Értesítő, 1970/1. 

 Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Budapest, 1995 

 Martin György: Mátyás István „Mundruc”. Egy kalotaszegi táncos egyéniségvizsgálata. Budapest, 2004 

 Pálfy Gyula (szerk.): Néptánc Kislexikon. Budapest, 2001 

 Varga Sándor (szerk.): Kései virágkor... Írások az erdélyi Mezőség tánckultúrájáról. In: Folkszemle, 2010 

– https://folkradio.hu/folkszemle/varga_keseiviragkor/index.php 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din Țara 

Călatei 

prezentarea lucrării de seminar 

și discutarea acesteia 

1 

2. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din zona 

Nadășului 

prezentarea tradiției dansului 

dintr-un sat din 

1 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/index.html
https://folkradio.hu/folkszemle/kallos_valaszut/index.php
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/
https://folkradio.hu/folkszemle/varga_keseiviragkor/index.php


3. Karácsony Zoltán: A tánc és a zene kapcsolata egy 

györgyfalvi férfi legényes táncaiban (2000) 

seminar de lectură 1 

4. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din Borșa 

sau din Valea Lujerdiului 

prezentarea tradiției dansului 

dintr-un sat din 

1 

5. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din zona 

Someșului Mic 

prezentarea tradiției dansului 

dintr-un sat din 

1 

6. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din zona 

Scaunul Secuiesc al Arieșului 

prezentarea tradiției dansului 

dintr-un sat din 

1 

7. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din zona 

de nord a Câmpiei Transilvaniei 

prezentarea tradiției dansului 

dintr-un sat din 

1 

8. Martin György: Szék felfedezése és 

tánchagyományai (1980) 

seminar de lectură 1 

9. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din centrul 

Câmpiei Transilvaniei 

prezentarea tradiției dansului 

dintr-un sat din 

1 

10. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din zona 

de sud a Câmpiei Transilvaniei 

prezentarea tradiției dansului 

dintr-un sat din 

1 

11. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din zona 

Aiudului 

prezentarea tradiției dansului 

dintr-un sat din 

1 

12. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din 

Valea Târnavei Mici 

prezentarea tradiției dansului 

dintr-un sat din 

1 

13. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din zona 

Mureșului de Sus 

prezentarea tradiției dansului 

dintr-un sat din 

1 

14. Prezentarea tradiției dansului dintr-un sat din zona 

Nirajului 

prezentarea tradiției dansului 

dintr-un sat din 

1 

Bibliografie 

Studiile desemnate pentru orele de seminar, iar în cazul lucrărilor de seminar literatura de specialitate aleasă 

pentru fiecare localitate. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoașterea teoretică a dialectelor de dans ale culturii dansului ardelenesc tradițional maghiar este esențială 

pentru un coregraf sau viitor instructor de dans din România. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezență minimum 70% la orele de curs și de seminar, susținerea prezentărilor în timpul orelor de seminar 

sau prezentarea unei teme de seminar și cunoașterea dialectelor de dans. 

 

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 - cunoașterea dialectelor 

de dans din cultura 

maghiară ardelenească 

- examen scris 80% 

   

10.5.  Seminar - parcurgerea articolelor 

și studiilor pentru orele 

de seminar 

- susținerea unei 

prezentări sau a unei 

lucrări de seminar 

- evaluarea prezentării, 

respectiv a activității din 

cadrul orelor de seminar 

20% 

Laborator    

Proiect    

Practică    



10.6. Standard minim de performanță 

Cunoașterea dialectelor maghiare ardelenești de dans este foarte importantă pentru coregrafi și viitori 

instructori, însă prezența minimă de 70% reprezintă doar nota de trecere (5). 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

 01.09.2022             ..................................                     ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

05.09.2022       …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 

 

 


