
 
 

  

 

  

 

 

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GAVRELIUC ALIN 

Adresă(e) Bd.V. Pârvan nr. 4, Timișoara – 300223 

Telefon(oane) +40256592171  +40 724577018 

Fax(uri) +40256592320 

E-mail(uri) gavreliuc@yahoo.com , alin.gavreliuc@socio.uvt.ro  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 18 ianuarie 1969 

  

Sex masculin 

Locul de muncă vizat / 

domeniu ocupațional 

Decan 

Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activităţi de cercetare şi activităţi didactice, între 2008-2012 - Prodecan pe probleme 

de învățămînt la nivel de licență și cu statele de funcțiuni, Decan (din aprilie 2012) 

mailto:gavreliuc@yahoo.com
mailto:alin.gavreliuc@socio.uvt.ro


 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Catedra 

de Psihologie, Bd. V. Pârvan nr. 4, 300223 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetare / Educaţie 

Perioada 2001-2006 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

 Activităţi de cercetare şi activităţi didactice, in intervalul 2004-2005: Cancelar 

(Secretar științific al facultății). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Catedra 

de Psihologie, Bd. V. Pârvan nr. 4, 300223 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetare / Educaţie 

Perioada 1999-2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

 Activităţi de cercetare şi activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Catedra 

de Psihologie, Bd. V. Pârvan nr. 4, 300223 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetare / Educaţie 

Perioada 1999 -2003 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand în Sociologie/Psihologie socială – titlul de doctor in Sociologie/Psihologie 

socială în 2003 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea București 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetare doctorală 

Perioada 1997-1998 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de istorie și utilizarea calculatoarelor 

Numele şi adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII nr. 13 Timișoara, Str. Muzicescu nr. 15 Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitate didactică / Educație 

Perioada 1993-1997 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de istorie și utilizarea calculatoarelor 

Numele şi adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII nr. 16 ”Take Ionescu” Timișoara, Str. București nr. 1, 

Timișoara 



 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitate didactică / Educație 

Educaţie şi formare  

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Sociologie/Psihologie socială – diploma de doctor - 2003 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Psihologie socială, Etnopsihologie, Psihologie interculturală 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din București 

Perioada 1999 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Obţinerea definitivatului în învăţămîntul preununiversitar 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timișoara 

Perioada 2000-2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate în ”Științe Politice și Administrative” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie 

Universitatea Paris X - Nanterre 

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în Sociologie. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie; 

Specializarea: Psihologie. 

Perioada 1987-1993 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer.  



 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

 

Absolvent al Universității ”Politehnica” din Timișoara, Facultatea de Mecanică, 

specializarea: Magnetohidrodinamică.   

 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   F. B.  F. B.  F. B.  F.B.  F.B. 

Franceză   F. B.  F. B.  B.   B.  B. 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale MUNCA ÎN ECHIPĂ  

ABILITĂŢI DE COMUNICARE 

ABILITĂŢI DE PREDARE 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

ABILITĂŢI DE COORDONARE DE PROIECTE 

ABILITĂŢI DE COORDONARE A ANGAJAŢILOR 

COMPETENȚE DE ELABORARE STRATEGICĂ 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice ABILITĂŢI DE UTILIZARE A COMPUTER – ULUI (OFFICE, SPSS 16.0) 

ABILITĂŢI DE LUCRU CU REALITATEA VIRTUALĂ 

  

  

Permis(e) de conducere B 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de 

exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe  

 



 
 

PARTICIPĂRI LA SEMINARII, COLOCVII ŞI PROIECTE NAŢIONALE SAU INTERNAŢIONALE 

 

 

4-7 sept. 1995, Bucureşti - “Educaţia pentru drepturile omului în şcolile din România”, Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei şi Comitetul Helsinki din Olanda. 

sept. 1995- iunie 1997 - am participat în cadrul proiectului “Educaţia pentru drepturile omului în şcolile din 

România” şi am aplicat manuale alternative de educaţie civică (clasele a VII-a şi a VIII-a). 

25-29 sept. 1995, Primorsko,  

Bulgaria - seminarul UNESCO “Drepturile omului şi educaţia civică”, Centrul pentru o Educaţie 

Deschisă şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă. 

24-28 Nov. 1995, Timişoara - “Strategii de realizare a educaţiei civice în perspectivă interculturală, la 

nivel primar şi secundar”, Institutul Intercultural Timişoara. 

dec. 1995, Timişoara - seminarul de selecţie “Consilierea egalului”, Fundaţia Soros pentru o Societate 

Deschisă. 

11-14 ian. 1996, Sinaia - “Agora”, Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă, în cadrul căruia am devenit 

instructor pentru nivelul gimnazial şi am aplicat proiectul “Agora” la Şcoala gen. nr. 16 „Take 

Ionescu”,  Timişoara. 

26-28 aprilie 1996, Bucureşti - “Educaţia civică în şcoală - Cum poate fi predat alfabetul democraţiei?”, 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Învăţămîntului, Agenţia de Informaţii a Statelor 

Unite (USIA/USIS), UNESCO-CEPES. 

25-27 oct. 1996, Bucureşti - “Educaţia civică, strategii şi perspective”, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

şi Fundaţia Soros. 

29 martie - 2 aprilie 1998,  

Bucureşti - atelierul de lucru “ABC-ul educaţiei pentru democraţie” de formare a formatorilor, Fundaţia 

pentru o Societate Deschisă, USIA, Centrul Cultural American, Ministerul Educaţiei Naţionale. 

15-19 aprilie 1998, Varşovia - angajarea în proiectul “East-East” prin participarea la seminarul “Probleme 

comune ale ţărilor central şi est europene în drumul lor spre integrarea în Uniunea Europeană- 

analize din perspectiva problematicii educaţiei civice şi a schimbărilor curriculare”, Centrul 

European de Informare pentru Educaţia Civică. 

3-12 iulie 1998, Geneva - bursier CIFEDHOP (International Training Center on Human Rights and Peace 

Teaching) în cadrul şcolii de vară “Diversitatea culturală şi drepturile omului”; Departamentul 

Federal al Afacerilor Externe, Berna şi Consiliul Europei, Strasbourg.  

9-22 august 1999, Tescani - participant la Şcoala de vară „Cum va arăta viitorul?  Modernitate, religii, 

ideologii”, avîndu-i ca profesori pe Andrei Pleşu, H. R. Patapievici şi Cristian Preda; Fundaţia 

pentru o Societate Deschisă. 

mai 2000, Timişoara - coordonator al secţiunii de Psihologie socială la Simpozionul naţional „Psihologia 

încotro?” din cadrul celei de-a IX-a ediţii a „Zilelor psihologiei timişorene”. 

oct.1999– iulie 2000, Timişoara - bursier al Colegiului „A Treia Europa”, grupul de antropologie şi  istorie 

orală. 

iulie 2000, Timişoara - prezent - coordonator al grupului de cercetare ce-şi propune realizarea 

„Enciclopediei culturii central-europene”, secţiunea istorie; Fundaţia „A Treia Europă”. 

12-13 sept. 2000, Timişoara - participant la colocviul „Istoria orală şi valorificarea resurselor sale în 

ştiinţele sociale” organizat de Centrul de studii central şi sud-est europene, Fundaţia a Treia 

Europă şi Grupul de antropologie culturală şi istorie orală. 

27-28 aprilie 2001, Timişoara - participant la colocviul internaţional ”Cultura memoriei în Europa Centrală”, 

organizat de Forumul Democrat German şi Fundaţia „A Treia Europă”. 

iulie 2001, Budapesta - participant la colocviul internaţional „History and Memory: The Twentieth Century in 

Retrospect”, organizat de Sorin Antohi, Hayden White şi Jorn Ruesen în cadrul Universităţii 

Central Europene. 



 
 

26 aprilie 2002, Timişoara. - participant-conferenţiar la seminarul „Despre ruşine – din perspectiva teologiei 

şi psihoterapiei”, organizat de Fundaţiile „Antimis” şi „Memorialul Revoluţiei”.  

23-25 mai 2002, Arad - participant la seminarul internaţional „Interetnicitate în Europa Centrală şi de Est”, 

organizat de Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean Arad şi Complexul Muzeal Arad. 

31mai-2 iunie 2002, Neptun - participant la Conferinţa Naţională de Psihologie „Psihologia românească la 

început de mileniu”, secţiunea „Psihologie socială”. 

6-9 iunie 2002, Sibiu - participant-conferenţiar în cadrul seminarului româno-german „Deconstruirea 

stereotipurilor pentru crearea unei Europe tolerante”, organizat de Civic Education Project şi 

Konrad Adenauer Foundation. 

28-29 iunie 2002, Timişoara - participant la colocviul internaţional „Anatomia discursului filosofic” organizat 

de Facultatea de drept din cadrul Universităţii Tibiscus. 

octombrie 2002, Cluj-Napoca - participant la „Conferinţa Naţională a Societăţii Române de Ştiinţe Politice 

(SRSP). 

octombrie 2002, Timişoara - coordonator al grantului „Noile mişcări religioase din România: tipologie, profil şi 

reprezentări sociale  (tema nr. 3 cod CNCSIS 166, contractul nr. 33475/2002). 

noiembrie 2002, Bucureşti - participant la Conferinţa Naţională a Societăţii de Antropologie culturală din 

România” (SACR). 

7 februarie 2003, Timişoara - participant-conferenţiar la seminarul dezbatere „Rolul elitelor în societate”, 

organizat de Consiliul Judeţean Timiş.  

aprilie 2003, Arad - participant la seminarul internaţional „Minoritarul real si minoritarul imaginar”, organizat 

de Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean Arad şi Complexul Muzeal Arad. 

iulie 2003, Timişoara - participant la colocviul  „Canonul occidental şi problema ereticului” organizat de 

Facultatea de drept şi administraţie publică, Universitatea Tibiscus. 

14-15 noiembrie 2003, Timişoara - participant la simpozionul naţional „Psihologia - o ştiinţă pentru timpul 

nostru”, desfăşurat sub egida „Zilelor psihologie timişorene”, ediţia a XI-a. 

20-23 noiembrie 2003, Timişoara - participant ca membru al juriului la Conferinţa naţională a studenţilor la 

Ştiinţe Politice, manifestare organizată de Asociaţia de cercetări social-politice „Dynamis” şi de 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Comunicare, Universitatea de Vest. 

28-29 noiembrie 2003, Timişoara - participant la  simpozionul cu participare internaţională „Ideologii, valori şi 

comportamente politice în spaţiul Europei centrale şi răsăritene”, organizat de Facultatea de 

Ştiinţe Politice, Filosofie şi Comunicare, Universitatea de Vest. 

aprilie 2004, Timişoara - cîştigător în calitate de director de proiect al grantului major de cercetare CNCSIS 

„Rolul dimensiunilor valorice si emoţionale în determinarea comportamentului angajaţilor din 

organizaţiile româneşti”, cod 90/942. 

mai 2004, Arad - comunicarea „Generalizarea corupţiei: între realitate şi reprezentare” , susţinută în cadrul 

conferinţei „De la opacitate la transparenţă”; Academia de Advocacy, Consiliul Judeţean Arad. 

mai 2004, Arad - participant la simpozionul internaţional de antropologie culturală „Dilema Europei Centrale: 

convieţuire sau coexistenţă?”, organizat de Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean Arad şi 

Complexul Muzeal Arad. 

mai 2004, Călimăneşti-Căciulata- participant la Conferinţa Naţională a Asociaţiei Psihologilor din România, 

Secţiunea Psihologie socială. 

iulie-octombrie 2004, Timişoara - participant în calitate de coordonator al activităţii de cercetare ştiinţifică în 

registrul psihosociologic al proiectului „Alianţa antreprenorială”, organizat de „Academia de 

Advocacy”, cu suportul  Ambasadei Olandei la Bucureşti, German Marshall Fund for 



 
 

Democracy şi al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. În cadrul proiectului am coordonat 

două studii pe eşantioane regionale din Zona de dezvoltare V Vest: un „Inventar al nevoilor 

mediului de afaceri” şi un „Barometru al spiritului antreprenorial” (ultimul pe un eşantion 

regional reprezentativ). 

 

ianuarie-iulie 2004, Timişoara- coordonator al secţiunii de cercetare în domeniul politicilor anticorupţie în 

cadrul proiectului „Analiza politicilor pro-environmentale şi politicilor anticorupţie: o perspectivă 

a tinerilor cercetători români asupra integrării în UE”, Directoratul General pentru Educaţie şi 

Cultură al Uniunii Europene, Comisia Educaţie, Linia de finanţare A-3022.  

 

iulie 2004, Timişoara -  participant la colocviul internaţional „Problematica culpei: de la literatură şi 

filosofie”, organizat de Facultatea de drept şi administraţie publică, Universitatea Tibiscus. 

decembrie 2004, Timişoara - participant la al treilea simpozion internaţional „Ideologies, values and 

political behaviours in Central and Eastern Europe”, organizat de Facultatea de Ştiinţe Politice, 

Filozofie şi Ştiinţe ale comunicării, Universitatea de Vest. 

decembrie 2004, Timişoara  - conferenţiar la sesiunea de comunicări ştiinţifice „Rolul armonios al relaţiei 

între generaţii – factor educativ”, organizată de către Consiliul Seniorilor Timişoara, Consiliul 

Municipal Timişoara. 

martie 2005, Boston - prezent în cadrul EPA (Eastern Psychological Association) Confference, în 

secţiunea de Psihologie interculturală, cu o lucrare prezentată alături de Maxenţia Bozian şi 

Paul P. Finn (St Anselm College). 

mai 2005, Timişoara - participant la „Zilele Academice Timişene”,  Universitatea de Vest.  

iunie 2005, Timişoara - participant la Conferinţa internaţională „Imaginaţie – imaginar – fantasmă”, 

organizată de Universitatea Tibiscus. 

octombrie 2005,  

Câmpulung-Moldovenesc - participant la simpozionul internaţional „Exigenţe şi standarde ale 

psihologiei aplicate actuale” organizat de Asociaţia Psihologilor din România şi Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Universitatea A. I. Cuza din Iaşi.  

noiembrie 2005, Timişoara - participant la Conferinţa naţională de Psihologie organizaţională: 

“Dezvoltarea resurselor umane şi a organizaţiilor”, organizată de Asociaţia Română de 

Psihologie industrială şi organizaţională, Facultatea de Sociologie şi Psihologie din cadrul 

Universităţii de Vest Timişoara, hr-romania.ro. 

iulie 2006, Spetses, Grecia - participant la al XVIII-lea Congres mondial de Psihologie interculturală, 

(rezumat inclus în volumul conferinţei). 

mai 2006, Cluj - participant la a 3-a Conferinţă naţională de Psihologie. 

iunie 2006, Novi-Sad, Serbia - participant la Simpozionul internaţional interdisciplinar „Banat – trecut 

istoric şi cultural”, organizat de Societatea Română de Etnografie şi Folclor, Muzeul 

Voivodinei, Muzeul Banatului Montan din Reşiţa.  

septembrie 2006, Iaşi - participant la Prima Conferinţă Naţională de Psihologie socială: „Identitate şi 

integrare europeană”, membru în Comietul ştiinţtific al manifestării, Iaşi. 

octombrie 2006, Varşovia - conferinţa “Generaţia fantasmatică. Politici demografice comuniste – derive 

identitare post-comuniste” susţinută în cadrul proiectului “Sexualitate şi dictatură. Politicile de 

reproducere în România lui Ceauşescu”, organizată de Institutul Cultural Român, în 

colaborarea cu Fundaţia „Casa întîlnirii cu istoria” KARTA. 



 
 

octombrie 2006, Bucureşti - participant la Conferinţa naţională « Centenarul psihologiei româneşti », 

organizată de către Universitatea din Bucureşti şi Asociaţia Psiholgilor din România. 

 

noiembrie 2006, Timişoara - participant la Colocviul naţional “Imaginea celuilalt şi comunicarea în 

comunităţile multi-etnice”, organizat de Fundaţia Diaspora, Departamentul pentru Relaţii 

interetnice al Guvernului României, Timişoara. 

noiembrie 2006, Timişoara - participant la a II-a Conferinţă internaţională de Psihoterapie Familială şi 

Practică Sistemică “Continuitate şi schimbare în procesul tranziţiei”, organizată de 

Universitatea de Vest din Timişoara şi Centrul Regional de Integrare ş Dezvoltare Socială 

“Areopagus”; membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei.  

mai 2007, Arad  - participant conferenţiar la al IX-lea Congres internaţional de antropologie culturală, 

organizat de către Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean Arad şi Complexul Muzeal Arad. 

iulie 2007, Praga - participant la  al X-lea Congres European de Psihologie (ECP), la secţiunea 

prezentare orală, domeniul: psihologie socială. 

noiembrie 2007, Strasbourg - participant în calitate de membru al grupului de coordonare la reuniunea 

operativ-ştiinţifică a proiectului european „Teritoriu responsabil pentru coeziune socială şi 

dezvoltare durabilă”, supervizînd elaborarea şi validarea indicatorilor de coeziune socială; 

proiect derulat în Timişoara, regiunea Île-de-France, regiunea Mulhouse şi regiunea Trento 

(DGIII/DCS 2007-31), organizat de către Consiliul Europei şi „Reţeaua europeană de iniţiative 

etice şi solidare” (IRIS).  

iulie 2008, Bremen - participant la al XIX-lea Congres Mondial de Psihologie Interculturală al IACCP “(Cross) 

Cultural Psychology as an Interdisciplinary Multi-Method Endeavor”. 

august 2009, Vilnius - comunicare la a XIV-a Conferința ECDP (European Conference on. Developmental 

Psychology. 

din febr. 2009-2010 - coordonator al cercetării psihosociologice din România pentru proiectul internațional 

„Inițiative cetățenești pentru o economie responsabilă și solidară în Europa Centrală și de Est”, 

Grant - „Foundation de France”. 

din sept. 2008-2011 – coordonator pentru România al proiectului internațional ”Motivated identity 

construction in cultural context”, coordonatori generali: Viv Vignoles & Peter Smith (Susex 

University, UK), ESRC Grant Number: RES-062-23-1300. Buget total: 251000 £.  

iulie 2011, Istambul- participant la Conferința internațională organizată de către Internațional Association for 

Cross-Cultural Psychology. 

 

LUCRĂRI PUBLICATE / COMUNICATE // CONFERINŢE SUSŢINUTE
1 

 

martie – aprilie 1990  – Paginile îngălbenite ale istoriei. Adevărul trebuie să supravieţuiască, articol 

publicat în revista cultural-ştiinţifică „Tim 17”, nr. 2 / pp.3 şi nr. 3 / pp.3 // 1990, Timişoara. 

mai 1996  – Şomerul şi problemele actuale ale tranziţiei, studiu colectiv tipărit de către Centrul de 

Cercetări Sociale, Timişoara; coordonator principal: sociolog Constantin Stan, 15 pg. 

 

aprilie 1997  – Studii comparative de sociologie rurală. Comuna Belinţ 1934 – 1996, multiplicată în cadrul 

Catedrei de Sociologie, 29 pg, Timişoara. 

                                                                 
1
 Lucrările menţionate prin caractere speciale (bold) reprezintă volumele proprii, apărute în calitate de unic autor sau prim autor. 



 
 

mai 1997  – Fenomenul elitei la români – o regularitate a alternanţei, comunicare prezentată şi tipărită în 

cadrul Simpozionului naţional „Paradigme contemporane în Ştiinţele Socio-Umane”, 33 pg, 

Timişoara. 

mai 1998  – Împrietenirea ideilor. Cazul Şcolii Analelor, articol publicat în revista de ştiinţe socio-umane 

„Direcţii”, pp.17 – 18, nr. 1 / 1998, Timişoara. 

iunie 1998  – Imaginarul social românesc şi provocarea modernizării, lucrare de licenţă susţinută prin 

finalizarea primului stadiu al unei cercetări interdisciplinare, 254 pag., Timişoara. 

martie 1999  – Naşterea etnopsihologiei, articol publicat în Analele Universităţii „Tibiscus”, 14 pag., 

Timişoara. 

mai 1999  – Carol I – oglinda unei epoci, comunicare trimisă şi prezentată în cadrul Simpozionului 

„Interferenţe ştiinţifice ale explorării spaţiului social” din cadrul Zilelor Academice Timişene, 

ediţia a VI – a, 13 pag., Timişoara. 

mai – iunie 1999 – Marxismul occidental – încotro? , susţinerea lucrării de diseraţie (la Bruxelles şi 

Timişoara) pentru finalizarea studiilor masterale, 55 pg. 

decembrie 1999  - Imagologia – actualitatea epistemică a Etnopsihologiei, lucrare prezentată în cadrul 

Sesiunii de comunicări naţionale „Dimensiuni teoretico-praxiologice ale cercetării în ştiinţele 

sociale” (în curs de publicare), 6 pag., Timişoara. 

decembrie 1999  - Noua istorie socială şi reconstrucţia ştiinţelor umane, studiu prezentat în cadrul aceluiaşi 

Simpozion naţional (în curs de publicare), 15 pag., Timişoara. 

martie 2000 - Etnopsihologie, 252 pag., Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara. 

aprilie 2000 - „Povestea vieţii” sau regăsirea memoriei alungate, 25 pag.,  articol apărut în volumul colectiv 

al Catedrei de Psihologie de la Universitatea din Timişoara pe anul 1999-2000. 
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