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Facultatea de teatru
Specializarea – Artele spectacolului (Regie)

PROGRAMAREA CURSURILOR DE PREGĂTIRE PENTRU
CONCURSUL DE ADMITERE
DIN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Având în vedere creșterea pericolului COVID-19, departamentul Regie a decis să realizeze
cursurile EXCLUSIV , ON-LINE în formulă concentrată, prin intermediul platformei Zoom.




joi, 30 iulie, între orele 11.00-14.00,
marți, 25 august, între orele 11.00-14.00
joi, 27august, între orele 11.00-14.00.

De-a lungul celor 3 sesiuni de pregătire online, coordoante de profesori din cadrul
Departamentului de Regie Teatru, viitorii condidați vor familiarizați cu cerințele specifice examenului
de admitere la Arta Regizorului de Teatru.
Din punct de vedere teoretic, candidații trebuie să aibă capacitatea de a povesti și analiza un text
dramatic/film din bibliografia/filmografia examenului de admitere, de a caracteriza personajele
principale și secundare, de a urmări relațiile dintre personaje, de a identifica și analiza caracteristicile
spațiului și timpului în care se desfășoară acțiunea din piesă/film. Candidații trebuie să facă dovada
capacității de a folosi informațiile de cultură generală care vizează biografia și universul de creație al
dramaturgului/realizatorului filmului.
Pentru partea practică se urmărește testarea aptitudinilor creative ale candidatului. Pornind
de la o analiza detaliată a unei fotografii de tip reportaj, se vor testa: spiritul de observație, atenția la
detaliile semnificative, memoria vizuală, capacitatea de a înțelege situația de viață surprinsă în
fotografie. Pe baza acestui tip de analiză, candidatul trebuie să imagineze o întâmplare verosimilă și
coerentă și să o povestească.
În cadrul colocviului de cultură teatrală pe baza bibliografiei și filmografiei obligatorii pentru
etapa a II a de concurs, precum și a spectacolelor de teatru vizionate de candidați, se vor testa:
elementele de cultură generală din domeniul teatru, coerența și precizia argumentării, interesul și
deschiderea față de artele performative.

Taxa aferentă unui curs de pregătire este 100 lei și se achită cu
cel târziu 2 zile înaintea fiecărui curs, pentru a putea fi trimise listele
către profesorul responsabil de curs.
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