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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Bucureşti
1.2. Facultatea Geologie şi Geofizică
1.3. Departamentul Geologie
1.4.Domeniul de studii Inginerie Geologică
1.5.Ciclul de studii1) Master
1.6.Specializarea/ Programul de studii Evaluarea Bazinelor de Sedimentare și a Resurselor Minerale
1.7. Forma de învăţământ Zi, cu frecvență

 
 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Reconstituiri paleoambientale în bazine continentale 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. Dr. Zoltán CSIKI-SAVA 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Conf. univ. Dr. Zoltán CSIKI-SAVA 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 
evaluare Verificare 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut2 DA 

Obligativitate3 DI 

 
 
3. Timpul total estimat (ore pesemestru al activităţilor didactice) 

 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1.De curriculum Cunoștințe elementare de: Geologie Fizică; Paleontologie; Geologie Istorică; Sedimentologie
4.2.De competenţe Studentul trebuie sã aibă cunoştinţe de bază referitoare la întocmirea corectă a unor referate pe 

bază de documentare bibliografică
 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfăşurare a cursului Suport logistic video (videoproiector, ecran, calculator) 
5.2. De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Suport logistic video (videoproiector, ecran, calculator) 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Să cunoască caracteristicile specifice, particularizatoare, ale paleomediilor și paleo-ecosistemelor continentale, 
din punct de vedere sedimentologic și mai ales paleontologic-paleoecologic  
Să fie familiarizați cu diferite și diverse metode de cercetare specifice studiului paleomediilor și paleo-
ecosistemelor continentale, precum și potențialul de utilizare a acestora în mod multi- și interdisciplinar 
Să cunoască principalele etape ale evoluției paleomediilor și paleo-ecosistemelor continentale, și să înțeleagă 
modalitățile complexe prin care evenimente majore ale istoriei Pamântului au influențat, controlat și s-au 
intercondiționat cu această evoluție

3.1. Număr de ore pe săptămână 
forma cu frecvenţă 

2 
din care: 3.2. curs 

1 
3.3. seminar/ laborator/ proiect 

1 

3.4.Total ore din planul de învãţãmânt 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
3.4.4.Tutorială 12 
3.4.5.Examinări 5 
3.4.6. Alte activităţi  - 
3.7. Total ore studiu individual 97 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite4 5 
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Să demonstreze capacitatea de înțelegere și analiză a unor date și informații primare (cât mai diverse ca și natură 
și modalitate de obțiere practică), de sintetizare a rezultatelor analizei efectuate, și de redactare a unui raport 
științific pe baza acestei activități de analiză și sinteză  
Să demonstreze capacitatea de a aduna date și informații printr-o documentare bibliografică cât mai acoperitoare 
și mai detaliată asupra unei teme specifice (corespunzătoare tematicii cursului, în cazul acesta), și de a 
folosi/exploata/interpreta datele astfel adunate în mod corect, și în conformitate cu etica și normele de bună 
practică ale activității de cercetare 
Să participe – dacă există interes specific - la activităţile de cercetare desfășurate - în domeniul specificului 
cursului - în cadrul Departamentului sau al Facultății, ca membri ai echipelor de realizare ale unor proiecte de 
cercetare, cu activități individuale bine determinate, sau având teme de cercetare individuale, eventuale potențiale 
teme de dizertație. De asemenea, masteranzii vor fi îndrumați, la cerere, către surse de informații extracurriculare, 
conforme specificului cursului, și necesare pentru studiile lor individuale nelegate direct de obiectivele cursului 
sau pur si simplu pentru interes personal.

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi însuşească cunoştinţe de bază referitoare la caracteristicile definitorii ale 
paleomediilor și paleoecosistemelor continentale, precum și referitoare la 
metode particulare (bazate în principal pe analiza registrului fosil) utilizate în 
reconstituirile paleoambientale continentale

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască cele mai importante/des utilizate metode specifice de studiu a 
paleomediilor și paleoecosistemelor continentale, mai ales acele metode care 
implică analiza diferitelor componente ale registrului fosil, condițiile în care 
acestea pot fi utilizate, precum și natura informaților de ordin paleoambiental pe 
care le pot oferi 
Să poată analiza și interpreta o bază de date de ordin tafonomic, și să conducă a 
preliminară investigație/analiză tafonomică 
Să cunoască factorii și evenimentele care au influențat de-a lungul timpului 
evoluția paleomediilor și paleoecosistemelor continentale 

 
 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS 
Număr  de ore - 14 
 

Metode de predare 
Ex.Prelegere  

Observaţii 
Ex. 1 prelegere 

Medii de sedimentare și de viață continentale – categorii, tipuri 
majore, principalele caracteristici sedimentologice, 
paleontologice, geochimice etc. ale acestora, exemple.

Prelegere  

Tafonomia – concepte și noțiuni fundamentale legate de analiza 
tafonomică. Caracteristicile studiilor tafonomice în medii 
continentale 

Prelegere  

Metode de studiu biostratigrafice și paleoambientale, specifice și 
caracteristice mediilor continentale: metode de tip taxon-free și 
utilitatea acestora în analize paleoclimatice, paleoambientale, 
paleoecologice, paleobiogeografice și paleobiologice; 
paleoihnologie continentală;  palinostratigrafie, analize palino-
ambientale, CLAMP; geochimie izotopică (izotopi stabili) 
utilizată în reconstituiri paleoambientale

Prelegere  

Originea și evoluția în timp a paleomediilor și paleo-
ecosistemelor continentale: evenimente majore, cauze, factori și 
consecințe 

Prelegere  

Bibliografie Obligatorie: 
Behrensmeyer, A.K., Hook, R.W., 1992. Paleoenvironmental Contexts and Taphonomic Modes. In: A.K. Behrensmeyer 
et al. (Eds.), Terrestrial Ecosystems through Time. Evolutionary Paleoecology of Terrestrial Plants and Animals. The 
University of Chicago Press, Chicago, p. 15-136. 
Benton, M.J., Harper, D.A.T., 2009. Introduction to Paleobiology and the Fossil Record. Wiley-Blackwell, 592 pp. 
Clack, J.A., 2012. Gaining Ground. The Origin and Evolution of Tetrapods. Life of the Past. Indiana University Press, 
Bloomington, Indianapolis, 523 pp. 
DiMichele, W.A., Hook, R.W., 1992. Paleozoic Terrestrial Ecosystems. In: A.K. Behrensmeyer et al. (Eds.), Terrestrial 
Ecosystems through Time. Evolutionary Paleoecology of Terrestrial Plants and Animals. The University of Chicago 
Press, Chicago, p. 206-325. 
Shipman, P., 1993. Life History of a Fossil: An introduction to taphonomy and paleoecology. Harvard University Press, 
222 pp. 
Rogers, R.R., Eberth, D. A., Fiorillo, A.R. (Eds.), 2007. Bonebeds : Genesis, Analysis, and Paleobiological Significance. 
Chicago, University of Chicago Press, 499 pp. 
Wing, S.L., Sues, H.-D., Potts, R., DiMichele, W.A., Behrensmeyer, A.K., 1992. Evolutionary Paleoecology. In: A.K. 
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Behrensmeyer et al. (Eds.), Terrestrial Ecosystems through Time. Evolutionary Paleoecology of Terrestrial Plants and 
Animals. The University of Chicago Press, Chicago, p. 1-13. 
Wing, S.L., Sues, H.-D., 1992. Mesozoic and Early Cenozoic Terrestrial Ecosystems. In: A.K. Behrensmeyer et al. 
(Eds.), Terrestrial Ecosystems through Time. Evolutionary Paleoecology of Terrestrial Plants and Animals. The 
University of Chicago Press, Chicago, p. 328-416.
Bibliografie Facultativă: 
Agusti, J., Rook, L., Andrews, P. (Eds.), 1999. Evolution of Neogene Terrestrial Ecosystems in Europe: Hominoid 
Evolution and Climatic Change in Europe. Volume 1. Cambridge University Press, 512 pp. 
Efremov, I.A., 1940. Taphonomy: new branch of paleontology: Pan-American Geologist, v. 74, p. 81-93. 
Fernández-López, S.R., Fernández-Jalvo, Y., 2002. The limit between biostratinomy and fossildiagenesis. In: M. de 
Renzi, M.V. Pardo Alonso, M. Belinchón, E. Penalver, P. Montoya, A. Márquez-Aliaga, (Eds.), Current Topics on 
Taphonomy and Fossilization, Ayuntamiento de Valencia, p. 27-36. 
Gomez, B., Martín-Closas, C., Méon, H., Thévenard, F., Barale, G., 2001. Plant taphonomy and palaeoecology in the 
lacustrine Uña delta (Late Barremian, Iberian Ranges, Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 
170, p. 133-148. 
Holmes, T., 2008. March onto Land. The Silurian Period to Middle Triassic Epoch. Prehistoric Earth. Chelsea House, 
192 pp. 
Holmes, T., 2008. Dawn of the Dinosaur Age; the Late Triassic and Early Jurassic Epochs. Prehistoric Earth. Chelsea 
House, 159 pp. 
Holmes, T., 2008. Time of the Giants; the Middle and Late Jurassic Epochs. Prehistoric Earth. Chelsea House, 155 pp. 
Holmes, T., 2008, Last of the Dinosaurs: The Cretaceous Period. Prehistoric Earth, Chelsea House, 232 pp. 
Holmes, T., 2008, The Rise of Mammals: The Paleocene & Eocene Epochs. Prehistoric Earth, Chelsea House, 163 pp. 
Holmes, T., 2008, The Age of Mammals: The Oligocene & Miocene Epochs. Prehistoric Earth, Chelsea House, 190 pp. 
Holmes, T., 2009, Primates and Human Ancestors: The Pliocene Epoch. Prehistoric Earth, Chelsea House, 158 pp. 
Kocsis, L., Ősi, A., Vennemann, T., Trueman, C.N., Palmer, M.R., 2009. Geochemical study of vertebrate fossils from 
the Upper Cretaceous (Santonian) Csehbánya Formation (Hungary): Evidence for a freshwater habitat of mosasaurs and 
pycnodont fish. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 280, p. 532–542. 
 
Volumele conferințelor Mezozoic Terrestrial Ecosystems (and Biotas); articole relevante din reviste de specialitate de 
profil (de ex., Palaios; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Paleobiology; Ichnos; Lethaia; etc.); 
publicații noi, menționate în mod expres de titularul de curs
8.2. LUCRĂRI   PRACTICE 
Număr  de ore – 14 
 

Ex.Studiul .... 
Ex. Recunoaşterea ...... 

Ex.lucrări laborator 
 

Analize tafonomice în medii continentale – studii de caz și 
discuții; realizarea în echipă a unor analize tafonomice 
preliminare pe baza unor seturi de date furnizate 

Discutarea unor studii de 
caz de analiză tafonomică; 
analiză preliminară a unor 
seturi de date tafonomice 

Discuții de seminar, 
lucrări practice 

Aplicațiile unor metode specifice de analiză paleoambientală în 
medii continentale; biostratigrafie continentală (ecostratigrafie, 
valuri de migrații) și reconstituiri paleoambientale; exemple, 
studii de caz 

Discutarea unor sturii de 
caz, evaluarea tipurilor de 
rezultate obținute 

Discuții de seminar, 
lucrări practice 

Factorii și consecințele unor evenimente majore în evoluția 
ecosistemelor continentale în timpul Paleozoicului, Mezozoicului 
și Cenozoicului; remodelări ecosistemice și crize biologice 
majore; cauze și consecințe 

Discutarea unor momente 
majore în evoluția paleo-
mediilor și paleo-
ecosisteme-lor 
continentale

Discuții de seminar 

Bibliografie Obligatorie:  
Behrensmeyer, A.K., Damuth, J.D., DiMichele, W.A., Potts, R., Sues, H.-D., Wing, S.L. (Eds.), 1992. Terrestrial 
Ecosystems through Time. Evolutionary Paleoecology of Terrestrial Plants and Animals. The University of Chicago 
Press, 568 pp. 
Lee Lyman, R., 1994. Vertebrate taphonomy. Cambridge University Press, Cambridge, 524 pp. 
Rogers, R.R., Eberth, D.A., Fiorillo, A.R. (Eds.), 2007. Bonebeds : Genesis, Analysis, and Paleobiological Significance. 
The University of Chicago Press, 499 p.
Bibliografie Facultativă: 
Eberth, D.A., Currie, P.J., 2005. Vertebrate taphonomy and taphonomic modes. In: P.J. Currie, E.B. Koppelhus (Eds.), 
Dinosaur Provincial Park: a spectacular ancient ecosystem revealed: Life of the Past. Bloomington and Indianapolis, 
Indiana University Press, p. 453-477. 
Foreman, B.Z., Fricke, H.C., Lohmann, K.C., Rogers, R.R., 2011. Reconstructing paleocatchments by integrating 
isotope records, sedimentology, and taphonomy: a Late Cretaceous case study (Montana, United States). Palaios, v. 26, 
p. 545–554. 
Fürsich, F.T., Sha, J., Jiang, B.-Y., Pan, Y.-H., 2007. High resolution palaeoecological and taphonomic analysis of Early 
Cretaceous lake biota, western Liaoning (NE-China). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 253, p. 
434–457. 
Volumele conferințelor Mezozoic Terrestrial Ecosystems (and Biotas); articole relevante din reviste de specialitate de 
profil (de ex., Palaios; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Paleobiology; Ichnos; Lethaia; etc.); 
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publicații noi, menționate în mod expres de titularul de curs
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul “Reconstituiri paleoambientale în bazine continentale” are două obiective principale: 1) pe de o parte 
transmiterea unor cunoștințe de specialitate referitoare la analizele paleoambientale în domeniul continental, scoțând în 
evidență în primul rând acele metode care sunt specifice acestui domeniu și aplicabile în principal componentelor ce 
aparțin registrului fosil, prezentând fundamentarea lor teoretică, modalitățile și condițiile lor de utilizare, precum și 
natura și implicațiile informațiilor pe care acestea le oferă; iar 2) pe de altă parte, să dezvolte capacitatea de a proiecta și 
realiza un program de cercetare științifică (în general, dar cu un specific caracteristic cursului, în cazul de față), prin 
documentare și colectare de informații și date primare, analiza și interpretarea acestora, sintetizarea rezultatelor obținute 
și prezentarea concluziilor sub formă de raport/publicație științifice. Ambele tipuri de competențe obținute, separat sau 
mai ales în coordonare, oferă absolvenților cursului atuuri atât în activitatea lor viitoare în cadrul comunității 
profesionale cât și în cariera lor profesională individuală.    

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. 
Pondere din 
nota finală

10.4. Curs Realizarea unui proiect-referat 
referitor la analiza paleoambientală a 
unei succesiuni continentale, cu 
accent pe metodele specifice utilizate 
și rezultatele oferite de acestea, pe 
baza de documentare bibliografică 
exhaustivă sau (dacă este cazul) pe 
baza unor date primare acumulate 
anterior în cursul elaborării lucrării de 
licență/dizertației de master/unor 
proiecte de cercetare studențească

Evaluarea calității referatului în 
formă finală, realizată sub forma 
(și în conformitate cu normele 
de redactare ale) unui raport de 
cercetare (lucrare științifică) și 
cu un conținut care să reprezinte 
o sinteză aptă a datelor avute la 
dispoziție, urmată eventual de 
discutarea detaliilor acestui 
referat   

70% 

10.5. Seminar/Laborator Prezență; participare la discuții; 
realizarea temei de analiză tafonomică 

Se consideră cantitatea și 
calitatea intervențiilor în timpul 
discuțiilor; întrebări relevante 
puse; calitatea analizei 
tafonomice realizate 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Prezența de 50% la cursuri și seminarii/lucrări practice si realizarea unui proiect final cel puțin satisfăcător atât ca și 
conținut, cât și ca formă. 

 

1 Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenţã/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (conţinut) 
 - pentru nivelul de licenţã se alege una din variantele- DF (fundamentalã), DD (din domeniu), DS(de 

specialitate), DC (complementarã). 
 -pentru nivel master se alege una din variantele DA (de aprofundare), DC (complementarã),  S (de sintezã) 
3 Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele – DI (obligatorie) DO (opţionalã) DFac 
(facultativã). 
4 Un credit este echivalentcu 25 de ore de studiu (activitãţi didactice şi studiu individual). 
 
 

Data completării 
10.10.2021 

Titular curs 
Conf. univ. Dr. Zoltán CSIKI-SAVA 

Titular lucrari laborator/seminarii 
Conf. univ. Dr. Zoltán CSIKI-SAVA 

Data avizării în 
departament 
12.10.2021 

 

Director de departament 
Lect.dr.ing. Alexandru Andrășanu 

 

Data avizării în Consiliul 
Facultății 

15.10.2021 

Decan 
Prof.dr.ing. L. Petrescu 

 

 


