
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 V. 

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 III 2.6. Semestrul 5 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBZK0015 

 

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

 Cunoașterea formelor dansului popular tradițional care prin intermediul folclorismului continuă să 

existe este esențială pentru un coregraf sau viitor instructor de dans: în primul semestru al anului trei 

de studiu studenții își însușesc, de fapt, spațiile de desfășurare a activității, adică cunoștințele 

teoretice ale profesiei lor. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 Prin intermediul cunoașterii modurile de aplicare practică a etnocoreologiei, respectiv a formelor 

dansului popular tradițional susținute în mod artificial sau care continuă să existe, studenții au 

posibilitatea de a cunoaște lumea dansului popular, dincolo de cariera de coregraf sau instructor. 

 

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. Destrămarea culturii dansului tradițional și formele 

în care continuă să existe 

curs și proiecție 2 

2. Aplicarea practică a etnocoreologiei 1. – culegeri, 

muncă de teren 

curs și proiecție 2 

3. Aplicarea practică a etnocoreologiei 2. – arhivare și 

prelucrare 

curs și proiecție 2 

4. Despre de tip revival „táncház” (casa dansului 

popular) 

curs și proiecție 2 

5. Dansul popular poate fi o disciplină? curs și proiecție 2 

6. Despre limba maternă a dansului curs și proiecție 2 

7. Modalități de predare a dansului curs și proiecție 2 

8. Instructor în sala de repetiții curs și proiecție 2 

9. Selecția materiei de dans și predarea acesteia curs și proiecție 2 

10. Dansul popular pe scenă 1. – studiu istoric al 

relației dintre dansul popular și arta scenografică 

curs și proiecție 2 

11. Dansul popular pe scenă 2. – de la genul folcloric 

până la teatru de dans – despre principiile coreografiei 

și cele ale prelucrării 

curs și proiecție 2 

12. Dansul popular pe scenă 3. – teatrul de dans bazat 

pe dansuri populare, ca și gen al artei dansului 

curs și proiecție 2 

13. Dansul popular pe scenă 4. – Autenticitatea și 

stilul în dansul popular prelucrat, pus în scenă 

curs și proiecție 2 

14. Dansul popular pe scenă 5. – relația dintre 

coreografie și prelucrarea muzicii 

curs și proiecție 2 

Bibliografie 

 Antal László: Néptáncpedagógia. Tanári kézikönyv. Budapest, 2003  

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

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

 Halmos Béla – Hoppál Mihály – Halák Emese (ed.): „Meg kell a búzának érni”. A magyar 

táncházmozgalom 40 éve. Budapest, 2012  

 Könczei Ádám – Könczei Csongor: Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből. Kolozsvár, 

2004  

 Könczei Csongor: Amikor a nép táncol, akkor néptáncol? Gondolatok a hagyományos tánckultúra 

jelenkori változásairól – In: Szabó Á. Töhötöm (ed.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról 

(Kriza Könyvek 23.), Kolozsvár 2004: 126–133.  

 Könczei Csongor: Művészeti szakoktatás avagy műkedvelő hagyományőrzés? Helyzetkép a romániai 

magyar iskolai néptáncoktatásról – Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről (NKI kiadvány) 

2010/32.  

 http://www.ispmn.gov.ro/node/muveszeti-szakoktatas-avagy-mukedvelo-hagyomanyorzes-

helyzetkep-a-romaniai-magyar-iskolai-neptancoktatasrol  

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

 Körtvélyes Géza: Művészet, tánc, táncművészet. Budapest, 1999  

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

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

 Zórándi Mária: A bartóki út. Pályaképek a színpadi néptáncművészet 20 századi történetéből. 

Budapest, 2014 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/index.html
http://www.ispmn.gov.ro/node/muveszeti-szakoktatas-avagy-mukedvelo-hagyomanyorzes-helyzetkep-a-romaniai-magyar-iskolai-neptancoktatasrol
http://www.ispmn.gov.ro/node/muveszeti-szakoktatas-avagy-mukedvelo-hagyomanyorzes-helyzetkep-a-romaniai-magyar-iskolai-neptancoktatasrol
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/


1. Marcel Mauss: A test technikái (1936) seminar de lectură  1 

2. Pálfy Gyula: Útmutató néptáncok gyűjtéséhez 

(1990)  

seminar de lectură  1 

3. Felföldi László–Karácsony Zoltán–Varga Sándor–

Dóka Krisztina–Fügedi János: Az MTA BTK 

Zenetudományi Intézet Néptánc Archívuma (2014) 

seminar de lectură 1 

4. Könczei Ádám: Tárt kapujú táncházakért (1977)  seminar de lectură 1 

5. Zórándi Mária: A néptánckutatás eredményeinek 

megjelenése az oktatás különböző területein. „Kutatás 

az oktatás szolgálatában” (2006) 

seminar de lectură 1 

6. Könczei Csilla: A táncos anyanyelv? (1995) seminar de lectură 1 

7. Varga Sándor: Táncos szocializáció a Belső-

Mezőségen (2009) 

seminar de lectură  

 

1 

8. Antal László: A néptánc-pedagógia tudományos 

alapjai és lehetséges modelljei (2009) 

seminar de lectură 1 

9. Martin György: A férfitáncok pedagógiai és 

táncházi alkalmazásáról (1982) 

seminar de lectură 1 

10. Pálfy Csaba: A Gyöngyösbokréta története (1970) seminar de lectură  

 

1 

11. Novák Ferenc: A néptáncmozgalom művészeti 

irányzatai (2012) 

seminar de lectură 1 

12. Körtvélyes Géza: Táncszínház, rítus, táncművészet 

(1989) 

seminar de lectură 1 

13. M. Nagy Emese: Értékválasztás – értékváltozás. 

Koreográfiai gondolkodásmódok az ezredforduló 

néptáncművészetében (2013) 

seminar de lectură 1 

14. Bartók Béla: A népzene forrásainál (1925) seminar de lectură 1 

Bibliografie 

Studiile desemnate pentru orele de seminar. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoașterea formelor dansului popular tradițional care prin intermediul folclorismului continuă să existe este 

esențială pentru un coregraf sau viitor instructor de dans din România, reprezentând baza carierei acestora. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezență minimum 70% la orele de curs și de seminar, susținerea prezentărilor asumate pentru orele de 

seminar. 

 

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 formelor în 

care continuă să existe 

cultura destrămată a 

dansului tradițional 

- examen scris 80% 

   

10.5.  Seminar - parcurgerea articolelor 

și studiilor pentru orele 

de seminar 

- susținerea unei 

- evaluarea prezentării, 

respectiv a activității din 

cadrul orelor de seminar 

20% 



prezentări asumate 

Laborator    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

Cunoașterea aplicării practice a etnocoreologiei 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 

…………………………………………………. 

 

  

 


