
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 Practică de specialitate V. 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

X   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Dr. Székely Melinda 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar  

laborator 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 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBZP0015 

 

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 50 

3.9. Total ore studiu individual 4 

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 2 

e) Examinări  2 

f) Alte activități: exersare individuală 18 

 

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
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n

a
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Pentru un viitor coregraf sau dansator repetițiile continue contribuie nu numai la adâncirea 

cunoștințelor practice legate de dans ci înseamnă și menținerea unei forme și condiții fizice bune. 

Tocmai din această cauză participarea săptămânală la aceste repetiții este obligatorie și va fi 

supervizată de un cadru didactic, responsabil de practica de specialitate. Prin prezența continuă la 

aceste repetiții, studentul va avea posibilitatea de exersa și de a adânci cunoștințele practice, vor 

putea experimenta sentimentul de apartenență la un grup de artiști și vor putea forma o viziune 

asupra proecsului de lucru în cadrul unor repetiții, precum și procesul de pregătire al unui 

spectacol artistic. 

C
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 Prin această practică de specialitate, studenții vor avea prilejul de a intra în contact cu diferite 

ansambluri ca stil, nivel pregătire etc. Astfel aceste serii de repetiții vor contribui semnificativ la 

dezvoltarea capacității de a se adapta la anumite situații, coregrafii, trupe etc., și nu în ultimul 

rând îl vor ajuta pe viitor prin experimentarea lucrului în echipă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

1-14. Participare la repetiții lucru interactiv individual și în grup 28 

Bibliografie 
 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Această curricula a fost întocmită cu consultarea persoanelor care lucrează în domeniu, sunt instructori și 

coregrafi profesioniști și conduc ansambluri profesionale de dans. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- prezență minimum 90% 

- adeverință de la conducătorul ansablului unde și-a făcut stagiul de practică. 

 

5.1.  De desfășurare a cursului  

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- locul practicii de specialitate va fi aleasă de comun acord 

cu studentul și va însemna participarea la repetițiile unor 

ansamble populare sau de dans modern, dans clasic sau la 

workshopuri de specialitate 

- efectuarea stagiului de practică este obligatorie 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Pentru viitorii artiști dansatori și coregrafi această practică de specialitate va 

însemna de fapt o prezență continuă la repetițiile a unor ansambluri de dans 

contemporan, clasic sau popular sau o participare la unele workshopuri de 

specialitate. Astfel vor avea posibilitatea de a lărgi, adânci și exersa 

cunoștințele practice, de a dansa într-un cadru extern. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Devenind parte integrantă a unui proces de repetiții, studenții vor avea 

posibilitatea de a experimenta esența lucrului în echipă, atmosfera repetițiilor 

și a unor spectacole. Totodată, prin profesorul coordonator, vor avea 

posibilitatea de a primi feed-backuri referitoare la capacitățile și dezvoltarea 

lor. 



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 - capacitatea de a se 

adapta la nivelul 

ansamblului și la 

repertoriul acestuia 

- calitatea participării la 

un anumit atelier sau la 

producția unui spectacol 

de dans 

 - o evaluare scrisă 

făcută de conducătorul 

ansamblului sau a 

workshopului unde și-a 

desfășurat stagiul de 

prectică 

- evaluarea continuă a 

performanțelor cu ocazia 

repetițiilor 

- se va considera examen 

practic evoluția 

studentului în cadrul unui 

spectacol 

50% 

 

 

50% 

10.6. Standard minim de performanță 

Prezența la cel puțin 90% din orele de practică obligatorii se poate evalua maximum cu nota 5. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

               ..................................                     ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

         …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 

 


