
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2 Facultatea / Departamentul CHIMIE, BIOLOGIE ȘI GEOGRAFIE/GEOGRAFIE 

1.3 Catedra GEOGRAFIE 

1.4 Domeniul de studii GEOGRAFIE 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studii / Calificarea GEOGRAFIE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DENDROCRONOLOGIE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. habil. Mircea VOICULESCU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Patrick Chiroiu 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei Op. 

 

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

 3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1  

 3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 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 platformele electronice de specialitate / pe teren 8  

 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   10  

 Tutoriat        8  

 Examinări       7  

 Alte activităţi     

 3.7 Total ore studiu individual 47     

 3.8 Total ore pe semestru  75      

 3.9 Numărul de credite   3      

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Opţională 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. Sala de desfășurare a cursului sală cu aparatură necesară susținerii cursului sau sistem audio video 

pentru participarea online la curs. Cursurile se vor desfășura în mod 

fizic sau în funcţie de incidenţa crescută a pandemiei pe platforma 

Google meet și e-learning 

5.2. Sala de desfășurare a 

laboratorului/seminarului 

sală de laborator cu echipament necesar (computere, soft-uri dedicate, 

videoproiector) susținerii lucrărilor de laborator sau calculatoare c u 

sistem audio video și conexiune la Internet. Lucrările se vor 

desfășura în mod fizic sau în funcţie de incidenţa crescută a 
pandemiei pe platforma Google meet și e-learning 

 



6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie parcurgerea și 

promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

cunoştinţe teoretice legate de explicarea şi interpretarea unor procese şi fenomene 

geografice; 

cunoştinţe practice legate de achiziţionarea datelor geografice din diferite surse;  

cunoaşterea caracteristicilor arealelor biogeografice ; 
cunoaşterea specificului structurilor vegetale și animale  în corelație cu ansamblul factorilor 

abiotici și biotici; 

cunoaşterea marilor biomuri terestre; 

cunoaşterea repartiției spațiale a structurilor vegetale și animale și a importanței regionării 

biogeografice. 

Abilități 

abilitatea de a aplica metode şi tehnici cantitative de analiză geografică în identificarea şi 

soluţionarea problemelor spaţiale legate de mediul înconjurător; 

aplică metode ştiinţifice şi tehnici de analiză statistică 

efectuează cercetare ştiinţifică; 

analizează datele referitoare la protecţia mediului pentru identificarea unor dezechilibre de 

mediu şi oferirea unor soluţii menite să promoveze dezvoltarea durabilă; 

efectuează muncă de teren; 

predă geografia. 

Responsabilitate 
și autonomie 

aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a 

valorilor codului de etică profesională; 

aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de 

grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate, acceptarea diversităţii de opinie; 

autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la 

cerinţele pieţei muncii. 

 

7. Conţinuturi 
7.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere: definiţia şi obiectul de studiu al dendrocronologiei,  

importanjța acesteia în ansamblul metodelor de investigare a mediului,  

preocupări în lume și în România. 

Prelegerea ştiinţif ică  

introdu ctivă. 

 

Ramurile dendrocronologiei (dezvoltarea acestora la nivel mondial): 

dendrogeomorfologia, dendroglaciologia, dendroclimatologia, 

dendrohidrologia, dendroecologia, dendropirocronologia, 
dendroentocronologia, 

Dendroarheologia. 

Prelegerea ştiinţif ică  

introductivă. 

 

Principiile dendrocronologiei: principiul factorilor limitativi, 

principiul de creștere al arborilor, principiul amplitudinii ecologice, 

principiul selectării sitului de prelevare a probelor dendrocronologice, 

principiul interdatării sau al corelării inelelor de creştere, principiul 
repetabilităţii, principiul standardizării). 

Prelegerea ştiinţif ică  

introductivă. 

 

Bibliografie 
Fritz H. Schweingruber, 1987, Tree Rings: Basics and Applications of Dendrochronology, Dordrecht, The 

Netherlands: D. Reidel Publishing Compan. 

Fritz H. Schweingruber, 1993, Trees and Wood in Dendrochronology, Berlin, Germany: Springer-Verlag. 

Grissino-Mayer, H.D. (2005a), Species used in Tree-Ring Research, http://web.utk.edu/ ~grissino/species.htm, 

accesat în 2012. 
Grissino-Mayer, H.D. (2005b), Principles of Dendrochronology, http://web.utk.edu/~grissino/princ iples .htm,  



accesat în 2012. 

Grissino-Mayer, H.D. (2006), Bibliography of Dendrochronology, http://www01.wsl.ch/ 

dendrobiblio/index.html, accesat în 2012. 

Popa, I. (2003), Analiza comparativă a răspunsului dendroclimatologic al molidului (Picea abies (L.) Karst.)  ş i 
bradului (Abies alba Mill.) din nordul Carpaţilor Orientali, Bucovina Forestieră, XI, 2, pp. 3-14. 

Shroder, Jr., J.F. 1980. Dendrogeomorphology: review and new techniques of tree-ring dating. Progress in 

Physical Geography 4(1): 161-188. 

Schweingruber, F.H. (1981), ITRDB - Situl Novaci, Munţii Parâng, Romania, http:// 

www.ncdc.noaa.gov/paleo/ftp-treering.html, accesat în 2003. 

Schweingruber, F.H. (1985), Dendroecological zones in the coniferous forests of Europe, Dendrochronologia,  
3, pp. 67-75. 

Soran, V, Gârlea, D. (1981), Cercetări asupra dendrocronologiei şi dendroecologiei zâmbrului din Munţii 

Retezat, Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător. 

7.2. Lucrări practice  Metode de predare Observaţii 

Prelevarea de probe sau eșantionarea (carote și/sau 
secţiuni transversale) din arealele representative în 
funcție de interesul de analiză (se va urmări însușirea 
de către student a tehnicii de prelevare). 

Explica ţia ştiinţ ifică , 
demonstra tţia , studii de caz 

 

Prelucrarea probelor în laborator (se va urmări 
inventa rie rea și stocarea probelor pe suporți de lucru). 

Explica ţia ştiinţ ifică , 
demonstra tţia , studii de caz 

 

Cunoașterea și utilizarea programelor dedicate (Arstan, 
Cofesha, CDendro, Carota2.1) analizei probelor 
(realizarea graficelor de creștere a inelelor, a seriilor 
dendrocronologice de referinţă, analize care să pună în 

evidență impactul factorilor mecanici, climatici și 
ecologici asupra lemnului arborilor eșantionați. 

Explica ţia ştiinţ ifică , 
demonstra tţia , studii de caz 

 

Bibliografie  

Cook, E.D., Krusic, P.J. (2005), Program ARSTAN, A Tree-Ring Standardization Program Based on 
Detrending and Autoregressive Time Series Modeling, with Interactive Graphics, Tree-Ring 
Laboratory, Lamont Doherty Earth Observatory of Columbia University, Palisades, NY. 
Grissino-Mayer, H.D. (2001), Evaluating crossdating accuracy: A manual and tutorial for the 

computer program COFECHA, Tree-Ring Research 57(2), pp. 205-221. 
Grissino-Mayer, H.D. (2003), A manual and tutorial for the proper use of an increment borer, Tree-
Ring Research 59(2), pp. 63-79. 
Maeglin, R.R. (1979), Increment cores. How to collect, handle, and use them, United States, 

Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, General Technical 
Report, FPL 25. 
Popa, I. (2004), Fundamente metodologice şi aplicaţii de dendrocronologie, Editura Tehnică-Silvică, 
Câmpulung Moldovenesc. 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Stimulează implicarea personală a studenţilor în înțelegerea acestei direcții de cercetare și investigare 
a mediului înconjurător. 
Facilitează iniţierea și dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenților într-o direcție 
specializată de cercetare a mediului înconjurător în corelație cu cerințele unor instituții de profil. 

 



10. Evaluare 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere notă finală 

10.4. Curs  Examene scrise 50% din nota 
finală 

Verificare scrisă  50% 

10.5. 

Seminar/laborator 

Examene orale Evaluarea referatelor 

știinţifice 

20% 

  Evaluarea activităţii practice 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Studenţii pot obţine nota 5, dacă îndeplinesc cel puţin 50% din cerinţele la examen şi din cerinţele minimale la 

activităţile de lucrări practice, la care prezenţa este obligatorie (realizarea anchetelor de teren, a interviurilor, 

exploatarea rezultatelor care vor fi incluse în dosarul de lucrări practice al studentului, prezentarea rezultatelor, 

participarea la dezbateri etc.) 

 
 
 

Data avizării în catedră/departament       Semnătura şefului catedrei/departamentului 

 

 

 
 
 
 

Data completării 

18.09.2022 

Semnătura titularului de curs 

 

 

Semnătura titularului de seminar 

 


