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Informaţii personale
Nume / Prenume Vişoiu Dagmar

Adresă(e) Număr 6,Piaţa Victoriei ,300006 Timişoara,Romănia
Telefon(oane) 0256277006-decanat

0256277230-birou
0256492422-particular

Mobil:

Fax(uri) 0256277263
E-mail(uri) d_ visoiu@ yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Germană

Data naşterii 15.03.1956

Sex Feminim ;

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI TIMIŞOARA

Experienţa profesională

Perioada Din martie 2008 pâna în prezent
Funcţia sau postul ocupat Prodecan,profesor

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatilor didactice ,a practicii si a problemelor sociale din facultate
Activităţi de predare cursuri Dendrologie şi Arhitectura peisajului
Coordonator proiecte de diplomă şi disertaţie

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara Facultatea de Horticultură si Silvicultură ,Calea Aradului 119,300645 Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţămînt universitar si cercetare, administrativ,

Experienţa profesională

Perioada Din matie 2004 pana in 2008
Funcţia sau postul ocupat Sef catedra,profesor

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatilor didactice ,a practicii, si a catedrei
Activităţi de predare cursuri Dendrologie şi Arhitectura peisajului
Coordonator proiecte de diplomă şi disertaţie

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara Facultatea de Horticultură si Silvicultură ,Calea Aradului 119,300645 Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţămînt universitar si cercetare

Experienţa profesională

Perioada Din 2001-2004
Funcţia sau postul ocupat conferentiar

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatilor didactice şi a practicii
Activităţi de predare cursuri Dendrologie şi Arhitectura peisajului
Coordonator proiecte de diplomă

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara Facultatea de Horticultură si Silvicultură ,Calea Aradului 119,300645 Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţămînt universitar si cercetare
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Experienţa profesională

Perioada 1999-2001
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare cursuri, lucrări practice şi proiecte la Dendrologie şi Arhitectura peisajului
Coordonator proiecte de diplomă

Numele şi adresa angajatorului USAMVB Timişoara Facultatea de Horticultură si Silvicultură ,Calea Aradului 119,300645 Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţămînt universitar si cercetare

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice

Experienţa profesională

Perioada 1992- 1999
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific principal gradul III

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil şi colaborator la contracte de cercetare din protecţia pădurilor
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Pădurea Verde Timişoara, nr 1 ,300310

Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare in domeniul silviculturii

Experienţa profesională

Perioada 1989 - 1992
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil şi colaborator la contracte de cercetare din protecţia pădurilor
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Pădurea Verde Timişoara, nr 1 ,300310

Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare in domeniul silviculturii

Experienţa profesională

Perioada 1985- 1989
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil şi colaborator la contracte de cercetare din protecţia pădurilor
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Tulcea

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare in domeniul silviculturii

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Liceul Silvic Pădurea Verde Timişoara

Experienţa profesională

Perioada 1983-1985
Funcţia sau postul ocupat Profesor

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare în cadrul disciplinelor Dendrologie, Dendrometrie şi Silvicultură, Practica de
specialitate

Numele şi adresa angajatorului Liceul Silvic Pădurea Verde Timişoara (Grup Şcolar Silvic), Aleea Pădurea Verde, 300310,Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
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Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Ocolul Silvic Tulcea

Experienţa profesională

Perioada 1980 - 1883
Funcţia sau postul ocupat Inginer silvic

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cultură şi exploatare a pădurilor
Numele şi adresa angajatorului Centrala Delta Dunării, Ocolul Silvic Tulcea, str. Spitalului, 11, 820180 ,Tulcea

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector forestier de stat

Educaţie şi formare

Perioada 1975 - 1980
Calificarea / diploma obţinută Inginer silvic

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Botanică, Dendrologie, Dendrometrie, Silvicultură, Entomologie şi Fitopatologie, Exploatări forestiere,
Produsele pădurii, Amenajarea pădurilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea TRANSILVANIA BRAŞOV,Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Inginer silvic : bachelor

Perioada 1992- 1998
Calificarea / diploma obţinută Doctor in Silvicultură

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Genetică şi Ameliorarea speciilor forestiere

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea TRANSILVANIA BRAŞOV,Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Doctor in Silvicultură ; Ph.D.

Perioada 1997
Calificarea / diploma obţinută Diplomă în Management forestier

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Cunoaşterea Managementului forestier din Germania

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Academia de Management din Saxonia Inferioară (Deutsche Management Akademie Niedersachsen),
Celle

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Postuniversitare
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Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Germană

Limba cunoscută romănă
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză

C 1 Un discurs lung C 2 Orice tip de text B 2 Fluent şi spontan B 2

Descrieri clare şi
detaliate intr o

gamă de subiecte
legate de

domeniul meu de
interes

B 2

Texte clare şi
subiecte detaliate

intr o gamă de
subiecte legate de
domeniul meu de

interes

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă
dobăndit in formarea profesională la activităţile de cercetare şi didactice
capacitate de adaptare in medii multiculturale
dobăndite la sesiuni internaţionale şi excursii de studii

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Conducerea şi organizarea colectivelor de cercetare
Conducerea şi organizarea ca şef de disciplină ,şef de catedră,prodecan
Membru în Senatul Universităţii din 2004
Organizarea a 15 excursii de studiu pentru cercetători, profesori, doctoranzi şi studenţi, cadre din
producţie din domeniul silvicultură din Germania,A ustria, Elveţia, Italia

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare tehnici pedagogice moderne; concepere şi susţinere materiale didactice pentru studenţi

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Cunoştinţe de utilizare a pachetului de programe Microsoft Office,internet
Insuşite in timpul liber

Alte competenţe şi aptitudini Asistenţă tehnică în protecţia pădurilor 1989-1999 în judeţele Timiş,Arad,Alba,Hunedoara,Caraş-
Severin

Permis(e) de conducere categoria B

Dagmar Vişoiu Timişoara, 21.01.2010

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

