
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 Artă și regie coreografică I. 

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 

KBZK0151 

 

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 și utilizarea adecvată a teoriilor și conceptelor de bază ale coregrafiei;  

– cunoașterea, înțelegerea și utilizarea limbajului coregrafic şi a metodelor de exprimare coregrafică;  

– capacitatea de a transpune în mișcare, ritm și imagine a unei idei creative;  

– capacitatea de realizare a compozițiilor coregrafice specifice spectacolelor de dans;  

– capacitatea de a preda concepte şi tehnici specifice dezvoltării expresivității corporale, de 

exprimare cu ajutorul limbajului coregrafic, de realizare a diferite şi multiple coregrafii/producții 

scenice. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 – capacitatea de a aplica tehnici și metode de exprimare coregrafică (educarea forței, a agilității și a 

rezistenței corporale, a expresivității corporale);  

– capacitatea de a putea lucra într-o echipă și de a putea aplica tehnicile de relaționare și muncă 

eficientă în cadrul grupului;  

– aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;  

– abilitatea și capacitatea de formare continuă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Vederea, ca descoperire activă, concepte de 

percepție 

prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

2. Distanța fizică și distanța temporală în viziunea 

vederii 

prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

3. Experiență vizuală în contextul timpului și spațiului prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

4. Balanța și echilibrul vizual prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

5. Sus și jos, stânga și dreapta prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

6. Simplitatea prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

7. Lumina pe scenă și iluminarea prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

8. Dinamica prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

9. Concepte comunie în muzică și dans prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

10. Ritmul și melodia în muzică și dans  prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

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

video. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Orele de seminar necesită echipament audio și video. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul principal al acestei discipline este de a asigura studentului o amplă 

introducere în arta coregrafiei, ca în calitate de viitor coregraf sau dansator să 

fie familiarizați cu limbajul dansului, să aibă ample cunoștințe despre cele 

mai diferite coregrafii puse în practică la renumitele ansambluri din lume. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Un obiectiv specific al acestei discipline este de a prezenta studenților 

operele cele mai reușite ale artei coregrafice maghiare, făcând o analiză ți o 

comparație deplină cu între acestea și trendurile internaționale în dans. 



11. Legătura dintre dans și formele muzicale  prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

12. Mișcarea, probleme legate de timp și ordine, 

creație și temporalitate 

prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

13. Conținutul și forma  

 

prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

14. Timpul și forța  prelegere interactivă cu proiecții 

și discuții în grup  

2 

Bibliografie 

 Arnheim, Rudolf (1979): A vizuális élmény – Az alkotó látás pszichológiája, Gondolat Kiadó, 

Budapest  

 Berkeley, George (1985): Értekezés a látás új elméletéről, Gondolat Kiadó, Budapest  

 Csíkszentmihályi Mihály (1997): Flow. Az áramlat – a tökéletes élmény pszichológiája, Akadémia 

Kiadó, Budapest  

 Fodor Antal (2018): A koreográfia művészetének elmélete és gyakorlata, Magyar Kultúra 

Könyvkiadó, Győr  

 Halász László (szerk.) (1973): Művészetpszichológia, Gondolat Kiadó, Budapest  

 Doris Humphrey (2000): A koreografálás művészete, Planétás kiadó, Budapest  

 Peggy Van Praagh – Peter Brinson (1967): A koreográfia művészete, Színháztudományi Intézet, 

Budapest  

 Fokin, Mihail (1968): Az ár ellen, Gondolat Kiadó, Budapest  

 Lehmann, Hans-Thies (2009): Posztdramatikus színház, Balassi Kiadó, Budapest  

 Lever, Maurice (2003): Isadora Duncan – egy élet regénye, Európa könyvkiadó, Budapest  

 Sándor Zsuzsa (2003): A vizuális nyelv képi világa, Miskolci Egyetemi Kiadó, Sárospatak  

 Schuster Martin (2005): Művészetlélektan, Panem Kiadó, Budapest  

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Arta coregrafică și dansul în perspectiva revoluției 

industriale 

analiză și discuții în grup 1 

2. Gyagilev, Fokin, Nizsinszkij analiză și discuții în grup 1 

3. Evoluția dansului în Europa de Vest și în Uniunea 

Sovietică  

analiză și discuții în grup 1 

4. Locurile de interpretare ale dansului, tipuri de teatru analiză și discuții în grup 1 

5. Limbajul diferitelor tipuri de teatru I. analiză și discuții în grup 1 

6. Limbajul diferitelor tipuri de teatru II. analiză și discuții în grup 1 

7. Genurile artei dansului  analiză și discuții în grup 1 

8. Cum devine cineva coregraf? partea I.  analiză și discuții în grup 1 

9. Cum devine cineva coregraf? partea II. analiză și discuții în grup 1 

10. Partenerii coregrafului în procesul de creație I. analiză și discuții în grup 1 

11. Partenerii coregrafului în procesul de creație II. analiză și discuții în grup 1 

12. Receptorul, adică spectatorul analiză și discuții în grup 1 

13. Spectatorul programat analiză și discuții în grup 1 

14. Criticul de artă  analiză și discuții în grup 1 

Bibliografie 

 Arnheim, Rudolf (1979): A vizuális élmény – Az alkotó látás pszichológiája, Gondolat Kiadó, 



Budapest  

 Berkeley, George (1985): Értekezés a látás új elméletéről, Gondolat Kiadó, Budapest  

 Fodor Antal (2018): A koreográfia művészetének elmélete és gyakorlata, Magyar Kultúra 

Könyvkiadó, Győr 

 Doris Humphrey (2000): A koreografálás művészete, Planétás kiadó, Budapest  

 Peggy Van Praagh – Peter Brinson (1967): A koreográfia művészete, Színháztudományi Intézet, 

Budapest  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Această fișă a fost întocmită conform unui model existent la Universitatea de Artă Coregrafică din 

Budapesta. 

 

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 

conceptelor artei 

coreografice  

 

- examen scris 70% 

   

10.5.  Seminar - participare activ la 

discuții și analize, 

prezentarea unei lucrări 

de seminar  

 

 30% 

Laborator    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

Însușirea conceptelor artei coreografice 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 

…………………………………………………. 

 

  

 


