
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 Limbaje de dans popular III. 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

X   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului drd. Feketelaki Tibor 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar  

laborator Dr. Könczei Csongor, Ocskay Klára, Dr. Székely 

Melinda 

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 

DD 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBZK0103 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

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

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

4 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

56 

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 44 

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 

– 

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

d) Tutoriat – 

e) Examinări  4 

f) Alte activități: exersare individuală 40 

 

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

 Competențele profesionale dobândite funcționează ca și aplicarea practică a competențelor 

etnocoreologice teoretice. În cadrul orelor de dans popular din anul trei studenții își 

fundamentează cunoștințele practice despre dansul popular prin intermediul dialectelor de dans: în 

primul semestru învață dialectele de dans din Ținutul Secuiesc, din Ghimeș și dansurile ceangăilor 

din Moldova. Scopul este reprezentat de capacitatea de a dansa aceste dansuri cât mai autentic.  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 Procesul însușirii materialelor predate pe baza dialectelor de dans care prezintă fragmentarea 

teritorială a culturii tradiționale a dansului atinge și aspecte istorice și etnografice, îmbogățind 

cultura generală a studenților, astfel prin cunoașterea culturii de dansuri tradiționale vor putea 

înțelege mai bine istoria diferitelor perioade socio-culturale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

1. Dansuri din Ținutul Secuiesc (Ținutul Sării și a 

Odorheiului) 

activitate interactivă de grup 4 

2. Dansuri din Ținutul Secuiesc (Ținutul Sării și a 

Odorheiului) 

activitate interactivă de grup 4 

3. Dansuri din Ținutul Secuiesc (Ținutul Sării și a 

Odorheiului) 

activitate interactivă de grup 4 

4. Dansuri din Ținutul Secuiesc (regiunea 

Gheorgheniului și a Ciucului) 

activitate interactivă de grup 4 

5. Dansuri din Ținutul Secuiesc (regiunea 

Gheorgheniului și a Ciucului) 

activitate interactivă de grup 4 

6. Dansuri din Ținutul Secuiesc (regiunea 

Gheorgheniului și a Ciucului) 

activitate interactivă de grup 4 

7. Dansuri din Ținutul Secuiesc (Trei Scaune și 

Baraoltul) 

activitate interactivă de grup 4 

8. Dansuri din Ținutul Secuiesc (Trei Scaune și 

Baraoltul) 

activitate interactivă de grup 4 

9. Dansuri din Ghimeș activitate interactivă de grup 4 

5.1.  De desfășurare a cursului  

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- orele de dans popular reprezintă o activitate practică, 

care necesită o sală de dans, echipament audio și video; 

- în cadrul orelor de tehnică de dans popular 

încălțămintea și hainele de repetiție sunt obligatorii; 

- prezența la orele de practică este obligatorie. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Perechea practică a teoriei etnocoreologice este ora de dans popular. Materia 

împărțită pe cinci semestre îi ajută pe studenți să învețe și să aprofundeze, în 

primul rând, tradiția dansului maghiar (în special din Transilvania) din două 

puncte de vedere: straturile istorice ale dansului și dialectele de dans. În 

același timp, din aceleași puncte de vedere materia se ocupă și de dansurile 

altor etnii de Europa Centrală și de Est (în special cele din România). 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Instruirea unor coregrafi și viitori instructori cu cunoștințe despre dans 

popular tradițional adecvate. 



10. Dansuri din Ghimeș activitate interactivă de grup 4 

11. Dansuri din Ghimeș activitate interactivă de grup 4 

12. Dansuri din Bucovina activitate interactivă de grup 4 

13. Dansuri din Bucovina activitate interactivă de grup 4 

14. Dansuri ale ceangăilor din Moldova activitate interactivă de grup 4 

Bibliografie 

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

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

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

 Martin György: A magyar néptáncok történeti rétegei és műfaji csoportjai. In: Varga Marianna (ed.): 

Népművészeti Akadémia IV. Néprajzi Előadások. Budapest, 1982: 89–113. 

 Ortutay Gyula (ed.): Magyar Néprajzi Lexikon I-V. Budapest, 1977-1982 

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

 Pesovár Ernő: A magyar néptánc története. Budapest, 2002 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pentru un coregraf sau un viitor instructor cunoașterea teoretică a dialectelor de dans devine completă doar 

împreună cu cunoașterea practică: însușirea practică a dialectelor de dans transilvănene este indispensabilă 

în cadrul acestei specializări. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- prezență: minimum 90%; 

- 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    

   

10.5.  Seminar    

Laborator    

Proiect    

Practică - cunoașterea dialectelor 

de dans învățate în 

primul semestru; 

- parcurgerea 

bibliografiei obligatorii 

- evaluarea continuă a 

performanțelor 

- colocviu 

 

50% 

 

50% 

10.6. Standard minim de performanță 

Însușirea dialectelor de dans e este foarte importantă pentru coregrafi și viitori instructori, de aceea prezența 

este obligatorie la orele de practică, iar prezența minimă de 90% 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 

…………………………………………………. 

 


