
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 Acrobatică și pantomimă 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

X   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Sinkó Ferenc Attila 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar  

laborator Sinkó Ferenc Attila 

proiect  

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 5 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBZK0161 

 

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 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 47 

3.10. Distribuția fondului de timp: Ore 

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

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

teren 

20 

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

d) Tutoriat – 

e) Examinări  2 

f) Alte activități: exersare individuală 25 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  

 

 

 

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

 - selectarea și utilizarea adecvată a teoriilor și conceptelor de bază specifice creației 

scenică/coregrafică; 
- aplicarea de metode și strategii specifice pentru facilitarea creației individuală și/sau în 

grup. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 - însușirea unor strategii de lucru bazate pe: disciplină, rigurozitate, eficiență, 

responsabilitate, punctualitate, respect față de colegi și grup; 

- respectarea principiilor, normelor și valorilor codului deontologic; 

- aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul grupului. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.5. Practica – Tehnici de dans modern I. Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

1. Metode de relaxare. Body.Mind.Centering  Prelegere - Discuții - Exerciții 2 

2. Conștientizare corporală - abordare individuală  Euristică – Exerciții 2 

3. Introducere în metoda Cehov. Imaginea / Imaginația 

în mișcare  

Euristică – Exerciții 2 

4. Corp imaginar  Prelegere - Euristică – Exerciții 2 

5. Gestul psihologic  Prelegere - Euristică – Exerciții 2 

6. Introducere în Viewpoints. Exerciții pentru 

orientarea în spațiu  

Prelegere - Euristică – Exerciții 2 

7. Exerciții pentru elaborarea formelor  Euristică – Exerciții 2 

8. Exerciții pentru receptarea timpului scenic  Euristică – Exerciții 2 

9. Exerciții pentru expresia emoției  Euristică – Exerciții 2 

10. Exerciții pentru structurarea mișcării  Euristică – Exerciții 2 

11. Exerciții pentru elaborare de povești  Euristică – Exerciții 2 

12. Introducere în noțiunea de Performance. Prezența 

ca gest de creație 

Prelegere - Euristică – Exerciții 2 

13. Utilizarea Eului în creație  Prelegere - Euristică – Exerciții 2 

14. Recapitularea tehnicilor asimilate pe parcursul 

semestrului  

Exerciții 2 

Fiecare întâlnire are un scenariu repetiv compus din: încălzire, exerciții de energizare și deblocare a 

creativității, precum și discuții la final. Ordonarea temelor nu exclude reluarea unor teme anterioare sau 

introducerea unor elemente noi în funcție de componența grupului și căutările artistice individuale. 

Bibliografie 

5.1.  De desfășurare a cursului  

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- orele de improvizație scenică necesită o sală de dans, 

echipament audio și video; 

- încălțămintea și hainele de repetiție sunt obligatorii; 

- prezența la orele de practică este obligatorie; 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Înţelegerea şi aplicarea teoriilor și conceptelor de bază legate de corp și 

mișcarea lui în spațiu. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Utilizarea metodelor specifice în vederea diversificării limbajului corporal 

individual și de grup, conștientizarea elementelor corporale în construcția de 

spectacol. 



 Bogart, Anne, Landau, Tina, The Viewpoints Book: A Practival Guide to Viewpoints and Composition. 

New York: Theatre Communication Group Inc., 2006  

 Bremser, Martha (szerk.). Ötven kortárs koreográfus, Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2009  

 Csíkszentmihályi Mihály, Flow – Az áramlat. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1997.  

 Hartley, Linda, Wisdom of the Body Moving, An Introduction to Body-Mind Centering. Berkeley, Calif.: 

North Atlantic Press, 1995.  

 Lakoff, George és Johnson, Mark, Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to 

Western Thought. New York, Basic Books, 1999.  

 Nagrin, Daniel, Dance and the Specific Image. Pittsburgh and London: University of Pittsburgh Press, 

1994.  

 Olsen, Andrea, BodyStories: A Guide to Experiential Anatom. Barrytown, NY.: Station Hill Press, 1991.  

 Pallant, Cheryl, Contact Improvisation. An Introduction to a Vitalizing Dance From. Jefferson, North 

Carolina & London: McFarland&Company Inc, 2006.  

 Steinman, Louise, The Knowing Body. Berkeley, Calif.: North Atlantic Press, 1995.  

 Zinder, David, Test, hang, képzelet. Kolozsvár: Koinónia, 2009 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul acestei discipline a fost conceput consultând discipline similare de la Universitatea Babeș-Bolyai și 

Universitatea de Artă Coregrafică din Budapesta. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- Prezență: minimum 90% 

 

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 - recunoașterea și 

utilizarea metodelor: 

Imagework, Viewpoints, 

Performance  

- calitatea atenției și a 

atitudinii receptive față 

de grup 

- verificări pe parcursul 

semestrului conform 

temelor abordate 

- colocviu 

65 % 

 

 

35 % 

10.6. Standard minim de performanță 

Cunoașterea și aplicarea în practică a următoarelor noțiuni:  

 imaginea din exterior versus imaginea din interior  

 acțiune dramatică justă, acțiune fizică și acțiune verbală  

 vocabular Viewpoints, ImageWork și Perfomance 

 

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 

…………………………………………………. 


