
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2. Facultatea Facultatea de Litere și Arte 

1.3. Departamentul Departamentul de Limbă și Literatură 

1.4. Domeniul de studii Limbă și literatură 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/Calificarea Limba și literatura engleză // Licențiat în filologie 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1. Denumirea disciplinei Studii de film și media (scenariu) 

2.2. Titularul activităţii de curs Lect. Univ. dr. Bökös Borbála 

2.3. Titularul activităţii de seminar Lect. Univ. dr. Bökös Borbála 

2.4. Anul de studiu II. 

2.5. Semestrul 4. 

2.6. Tipul de evaluare Verificare pe parcurs 

2.7. Regimul disciplinei Disciplină opțională 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 

Tutoriat - 

Examinări - 

Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 47 

3.8. Total ore pe semestru  75 

3.9. Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat 

4.2. de competenţe – 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector, legătură 

la Internet, software adecvat 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, dotată cu laptop, videoproiector, 

legătură la Internet, software adecvat 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C3. Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar și a culturii 

populare 

C3.3. Relaționarea textelor și contextelor diverse, operarea cu tehnicile de analiză 

textuală. Abordarea din diverse perspective interpretative a unui text literar/cinematografic 

precum și aplicarea conceptelor și metodelor etnologiei și antropologiei culturale în 

investigarea fenomenelor de cultură populară. 

C6. Analiza textelor literare în limbile moderne (engleză) în contextul tradițiilor literare 

din cultura de referință (aici: cultura cinematografică) 

C6.3 Analiza textelor ficționale în limbile străine (limba engleză) atât în mod spontan și 

original, cât și pe baza selectării și sintetizării literaturii.  

 

 
Competenţe 

transversale 

CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbii și literaturi în deplină concordanţă cu 

etica profesională 

CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 

CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor 

de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la 

programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale de naratologie și analiza 

filmului şi a unor deprinderi de interpretare. 

 Îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a opera cu noţiuni teoretice şi 

de a le aplica la analiza diferitelor tipuri de filme 

 Familiarizarea studenţilor cu conceptele de bază ale diverselor 

discursuri teoretice, surprinderea modului de a construi/reacţiona al 

acestor tipuri de discurs 

 Dezvoltarea gândirii critice asupra domeniului studiat 

 Capacitatea de a înţelege, analiza şi interpreta flexibil filme în 

limba sursă şi formarea deprinderilor şi tehnicilor de analiză 

 Dezvoltarea abilităţii de sintetizare a conceptelor fundamentale şi 

evaluarea critică a perspectivelor multiple aparţinând disciplinei 

(mai precis asupra fenomenelor de narațiune prezentate în texte 

cinematografice și literare) 

7.2. Obiectivele specifice  Prezentarea filmului și posibilităţilor de analiză și comparare a 

filmelor cu sursa din literatură. 

 Formularea unor noţiuni teoretice de bază despre cinema. 

 Aplicarea cunoştiinţelor în diferite situaţii profesionale. 

 Cunoaşterea valorilor estetice şi aptitudinea de a forma opinii proprii 

bazate pe criterii estetice. 

 Dezbaterea problemelor naraţiunii cinematografice 

 Familiarizarea cu structura narativă a filmului  

 Prezentarea noţiunilor de bază a scenaristicii, cunoaşterea şi 

exersarea etapelor conceperii unei scenarii de film. Familiarizarea 

studenţilor cu bazele dramaturgiei, baze necesare ca o treaptă 

premergătoare conceperii unui scenariu.  

 Utilizarea elementelor de compoziție dramaturgica în transpunerea 

unui text literar în scenariu cinematografic.  

 Construirea unei narațiuni cinematografice, urmând etapele de 

dezvoltare ale unui proiect scenaristic. Realizarea unui scenariu (de 

scurt metraj), adaptare a unui text literar sau dezvoltat după o idee 

originală, urmând regulile discursului narativ de tip cinematografic. 

 



8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Introduction to the course, orientation. Film analysis. Theoretical 

notions. Audience expectations. Creating Meaning. Intertextual 

references. 

Prelegere, discuții 1 oră 

2. Narrative structures. Conventional/unconventional forms. Diegetic, 

non-diegetic elements.  
Prelegere, discuții 

1 oră 

3. Mise-en-scene. Acting, costumes, props, setting.  Prelegere, discuții 1 oră 

4. Lighting and composition. Balance and symmetry. Framing. Prelegere, discuții 
1 oră 

5. Camera techniques. Shot-types. Height, angle, distance. Prelegere, discuții 
1 oră 

6. Film stock. Light and exposure. Film stock and color.  Prelegere, discuții 
1 oră 

7. Special visual effects. Scene transitions. Post production. Prelegere, discuții 1 oră 

8. Editing. Creating meaning through collage, tempo, timing.  Prelegere, discuții 
1 oră 

9. Editing and metaphor. Types of montage.  Prelegere, discuții 
1 oră 

10. Sound effects and image. Voiceover, music. Diegetic, nondiegetic 

sound.  
Prelegere, discuții 

1 oră 

11. Modes of filmmaking. Documentary and avant-garde films.  Prelegere, discuții 
1 oră 

12. Film genres. Hard-boiled detective film, Sci-Fi, Horror, Fantasy, 

Comedy.  
Prelegere, discuții 

1 oră 

13. Film and ideology. Issues of Race, Gender, Class, Nationality.  Prelegere, discuții 
1 oră 

14. Conclusions to the Course. Evaluation of the Overall Performance. Evaluare, discuții 
1 oră 

8.2. Seminar 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1.  Orientation (introduction to film theory, distributing handouts )  
Discuții, prezentări 

1 oră 

2. Writing about film. Film journal. Analysis.  

Film discussion: Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958).  Discuții, prezentări 
1 oră 

3. Writing about film. Review.  

Film discussion: Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958). Discuții, prezentări 
1 oră 

4. Introduction to scriptwriting. Construction of plot. Turning points. 

Film discussion: Drive (Nicolas Winding Refn, 2011). Discuții, prezentări 
1 oră 

5. Introduction to scriptwriting. Conflicts and characters. 

Film discussion: Drive (Nicolas Winding Refn, 2011). Discuții, prezentări 
1 oră 

6. Writing a synopsis. 

Film discussion: Se7en (David Fincher, 1995). Discuții,prezentări 
1 oră 

7. Writing a film treatment. 

Film discussion: Se7en (David Fincher, 1995). Discuții, prezentări 
1 oră 



8. Mid Term test test 1 oră 

9. Approaches to writing dialogues. Choosing settings. 

Film discussion: Westworld (HBO series, sample episodes). Discuții, prezentări 
1 oră 

10. Script writing and shooting 1.  

Film discussion: Kill Bill vol. I. (Quentin Tarantino, 2003). Discuții, prezentări 
1 oră 

11. Script writing and shooting 2. 

Film discussion: Kill Bill vol. II. (Quentin Tarantino, 2004). Discuții, prezentări 
1 oră 

12. Film-project presentations 1. 
Discuții, prezentări 

1 oră 

13. Film-project presentations 2. 
Discuții, prezentări 

1 oră 

14.  Conclusions, evaluation of written assignments 
evaluare 

1 oră 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

Primary texts: 
Bökös Borbála. Course Packet. Film Studies. DVD. (in the Univ. Library). (An electronic course packet 

specifically compiled for the course of study in contemporary film. The DVD packet contains all the 

required texts and films, as well as the ppt. lectures of the course) 
 

Secondary texts: 

 
1. Barbas, Samantha. Movie Crazy. Palgrave, 2001  

2. Boggs, Joseph. The Art of Watching Films. McGraw-Hill, 2004  

3. Bökös, Borbála ed. Studies in Intermediality and Literature. Oradea: Partium, 2018.  
4. Bökös, Borbála ed. Myths in Visual and Literary Contexts. Oradea: Partium, 2018. 

5. Bökös Borbála. Border Crossings in Science-Fiction. LAP Publishing, 2018. 
6. Fuery, Patrick. New Developments in Film Theory. London, MacMillan, 2000.  

7. Hauge, Michael. Writing screenplays that sell. Methuen Drama, 2011. 

8. Holmund, Chris – Wyatt, Justin. Contemporary American Independent Film. New York, Routledge 

2004  

9. Lacey, Nick Introduction to Film. Palgrave Macmillan, 2005.  

10. Lapsley, Robert; Westlake, Michael. Film Theory: An Introduction. NY, Manchester University 

Press, 2006  

11. McCarthy, Soren. Cult Movies in Sixty Seconds. Faber and Faber, 2003  

12. Ruby, Jay. Picturing Culture. Chicago Press, 2000  

13. Sklar, Robert. Movie-made American. New York: Vintage, 1975  

14. Smith, Jim. Tarantino. Virgin Film, 2005  

15. Thompson, Kristin. Storytelling in the New Hollywood, Harvard University Press,1999  

16. Thompson, Kristin. Storytelling in film and television, Harvard University Press, 2003  

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se practică în alte centre universitare din țară și 

din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului  disciplinei s-au 

organizat discuții și întâlniri atât cu profesori de limbă și literatură engleză din regiune, cât si cu 

reprezentanţii angajatorilor din mediul socio-cultural și de afaceri. 

 

10. Evaluare 
 



Tip activitate 10.1. Criterii de 

evaluare 

10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs  corectitudinea si 

completitudinea 

cunoștinţelor; 

 coerenţa logică; 

 gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate; 

 criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru 

studiu individual. 

 

 

 

 

 

 

Colocviu (test) scris 

 

 

 

 

 

 

50% 

10.5. Seminar  capacitatea de a opera 

cu cunoștinţele 

asimilate; 

 capacitatea de  

aplicare în practică; 

 criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru 

studiu individual. 

 

 

 

 
50% mid-term  

50% proiect de film scurt 

(scriptwriting, directing, 

editing) 
 

 

 

 

 

 

               50% 

10.6. Standard minim de performanţă:  

Cunoașterea elementelor fundamentale de teorie, prezentarea curentelor/conceptelor majore, folosirea 

adecvată a terminologiei, aplicarea cunoștințelor teoretice pe parcursul analizelor 

literare/cinematografice. 
Realizarea analizei unui text literar/cinematografic de complexitate medie în limba străină (engleză), utilizând 

concepte și termeni de bază din teoria literară și sintetizând literatura secundară. 

Elaborarea unui discurs oral/scris complex, bogat lexical și sintactic, articulat precis din punct de vedere 

logic pe o temă dată.  

Participarea la min. 70% din numărul total de cursuri, respectiv seminarii. Nerespectarea prezenței 

minime obligatorii se sancționează cu diminuarea notei finale cu 1 punct/absență pentru fiecare absență 

nemotivată peste limita admisă.  

 

 

Data completării: Semnătura titularului de curs: Semnătura titularului de seminar: 
   30.09..2018                                     Lect. Univ. dr. Bökös Borbála                  Lect. Univ. dr. Bökös Borbála 

 

 

 

 

Data avizării în departament: Semnătura directorului de departament 

01.10.2018                                                                                   Lect. Univ. dr. Bökös Borbála 

 


