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SERVICII DE EXPERTIZĂ, CONSULTANȚĂ, FORMARE OFERITE DE FACULTATEA DE TEATRU ȘI FILM 

 

 

Nr. 
crt 

Departament/Centru de 
cercetare 

Servicii de expertiză, consultanță, 
formare ce pot fi oferite 

Proiecte 
(consultanță, 
formare etc.) 
relevante existente 
sau finalizate 

Parteneri din 
mediul social-
economic 

1 Departamentul de 
Cinematografie și Media 

Servicii de consultanță în realizarea 
de programe și materiale 
educaționale cu componentă 
cinematografică sau media 
 
 

Atelier de film pentru 
dezvoltarea 
abilităților fotografice 
și cinematice la elevii 
de liceu din Cluj-
Napoca. Atelierul de 
Filme Kolozsvár 
(Kolozsvár 
Filmműhely) 
 

Biblioteca 
Județeană 
„Octavian Goga” 
 
Societatea Maghiară 
De Cultură din 
Transilvania 
Organizația De 
Tineret 
 

2 Departamentul de 
Cinematografie și Media 

Servicii de expertiză și consultanță în 
realizarea de materiale audiovizuale  

  

3 Departamentul de 
Cinematografie și Media 

Servicii de evaluare de proiecte și 
programe în domeniul 
Cinematografie și Media 

  

4 Departamentul de 
Cinematografie și Media 

Servicii de formare în domeniul 
Cinematografie și media 

  

5 Departamentul de 
Cinematografie și Media 

Servicii de realizare de materiale 
audiovizuale. 

  

6 Departamentul de 
Cinematografie și Media 

Servicii de consultanță în scrierea de 
proiecte pentru granturi de 
cercetare/creație în domeniu. 

  

7 Departamentul de Teatru Servicii de consultanță în realizarea 
de materiale educaționale în 
domeniul artelor spectacolului 

  

8 Departamentul de Teatru Servicii de consultanță în realizarea 
de proiecte și evenimente în 
domeniul artelor spectacolului 

  

9 Departamentul de Teatru Servicii de consultanță în scrierea de 
proiecte pentru granturi de 
cercetare/creație în domeniu 

  

10 Departamentul de Teatru Servicii de formare în domeniul   
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teatru și artele spectacolului  
11 Departamentul de Teatru realizare de workshop-uri de tip 

team-building prin metode teatrale şi 
role-playing 
susținere de ateliere teatrale pentru 
copii și adolescenți, scrimă artistică, 
dans, acrobație și lupte scenice, 
educație prin teatru, psihodramă. 

  

12 Departamentul Maghiar 
de Teatru 

realizare de workshop-uri de tip 
team-building, motivaţionale şi de 
dezvoltare personală, bazate pe 
activități / abilităţi (skill-based), prin 
metode teatrale şi role-playing – în 
limba maghiară  

  

 


