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Informatii personale 
 

Nume/Prenume  BETEA LAVINIA  
Adresa  2, Aleea  Valea Florilor, bl. P. 11, sc.5, ap. 85, sector 6, București 

Telefon  0040 745 863 426  

Fax   

E-mail  lbetea@yahoo.com 
 

Cetatenia  Română 
 

 Sex  Feminin 

 
Locul de munca vizat / 

 Aria ocupationala 
 Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Psihologie şi Asistenţă Socială - Invatamant superior 
   

 
Experienta profesionala 
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       Perioada  • 2008 – prezent: profesor universitar, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; 

• 2015 - 2019: coordonator al colecției Istoria a Editurii Corint (București); 

•2013 – prezent: colaborator al TVR; 

• 2011 – 2013:  şef secţie istorie recentă, cotidianul Adevărul, Bucureşti; 

• 2012-2016: profesor invitat la Academia Naţională de Informaţii Bucureşti; 

• 2011-2013: profesor invitat la Universitatea „Petre Andrei” Iaşi; 

•2004-–2011: şef secţie istorie recentă, Ziarul Jurnalul Naţional, Bucureşti; 

• 2010 – profesor invitat la  Centro Universitario de Ixtlahuaca (Mexic);   

•2009 – 2010 – profesor invitat la Universitatea „Dimitrie Cantemir” Bucureşti 

•2004-2008: conferenţiar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe 

Politice; 

• 2003-2006: profesor invitat la Universite de Caen Basse Normandie,; 

  •2005-2007: profesor invitat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,; 

• 2002 – 2004: conferenţiar Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, 

Facultatea de Ştiinţe Politice; 

• 2003-2004: decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea de Vest “Vasile 

Goldş” Arad; 

•1996-2002: lector Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad  

• 2000-2003: secretar ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea de 

Vest “Vasile Goldş” Arad; 

•2002-2003: profesor invitat la Universitatea de Vest Timişoara; 

•2000-2001: profesor invitat la Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj; 

• 1998 – 2008: profesor invitat la Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad; 

• 1995-1996: coordonator de programe al televiziunilor “Terra-Sat” Reşiţa, 

Craiova și Turnu-Severin; 

• 1995: corespondent judeţean al ziarului Evenimentul Zilei, Bucureşti; 

  •1994: redactor al televiziunii „Intersat” şi al ziarului 7 Zile, Arad; 

•1989-1993: şef secţie şcoli-cultură, ziarul Adevărul, Arad; membru în colegiul 

director al cotidianului Adevărul şi al săptămânalului Alfa Magazin; 

•1987-1989: redactor, ziarul Flacăra Roşie, Arad; 

• 1982 – 1987: profesor de istorie la Reghin (Mureş) şi Pecica (Arad), secretar 

Primăria  Păuliş (Arad);  

• 1976-1978: învăţător metodist la  Şcoala de aplicaţie a Liceului Pedagogic Arad.  

 

Educatie si formare 
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Perioada  • 2017 - abilitare coordonare doctorate în științele comunicării, Universitatea 

,,Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; 

• 2017 – abilitare coordonare cercetare științifică (HDR) în științe umaniste la   

Universitatea ,,Paul Valery” Montpellier 3; 

• Doctorat în Psihologie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (2002). 

Teza: „Reprezentări şi tipuri umane promovate de comunism; Remanenţe în perioada de 

tranziţie”; 

• Studii post-universitare, specialitatea jurnalistică (1989); 

• Gradul didactic definitiv în învăţământ - specialitatea filozofie (1983); 

• Licenţa în Filozofie-istorie (modul de specializare Psihologie), Universitatea 

"Babeş Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filozofie, promoţia 1982 (notă 

licenţă – 10; media repartiţie – 9, 76); 

• Liceul Pedagogic Arad – Diplomă de Învăţător (1976) 

 

 
 

•Eficiența în comunicarea și relaționarea cu persoane și grupuri de vârstă și nivel cultural 
diferit; 
• Creativitate didactică și managerială; 
 •Curiozitatea  epistemică – o trăsătură dominantă a personalității vocaționale, relevantă în 
capacitatea relansării în noi proiecte și domenii de cercetare; 
• Capacitatea de transformare a comunicării interpersonale în genul ,,poveștii de viață"   în 
comunicare de interes public; 

•Aptitudinea de selecție, categorizare, ordonare  și interpretare a unor cantități mari de 
informație provenită și produsă de surse diverse; redarea acesteia în stiluri adecvate unor 
categorii diferite de public; 

                                                          • Tenacitate în realizarea unor proiecte pe termen lung.    

Limba materna  Română  
 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de 
ascultare 

Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

 

Limba franceză   Fb  Fb  Fb  Fb  B 

Limba rusă 
                               Limba engleză 

 

 

 B  B 

            

 satisfăcător  B  B 

   Satisfăcător  satisfăcător  Satisfăcător     

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competente si abilitati sociale  Afilieri profesionale 

•Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România  

•L Association Francaise de Psyhologie Politique, membru 2004-prezent 

• Asociaţia Psihologilor din România, membru;  

• So.Re.Com. THEmatic NETwork and of the European PhD on Social 

Representations and Communication (Roma), membru; 2008-prezent  

•Asociaţia Ziariştilor din România, membru fondator -1990 

 Aptitudini si competente 
personale 
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   Afilieri civice:  

•Asociaţia Română de Ecologie Politică (ONG): preşedinte şi membru fondator;  

• Titlul de „Luptător pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989” 

prin Decretul nr. 37/26.02.200, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

100bis/08.03.2000, fără a fi solicitat însă şi drepturile prevăzute de Legea nr.42/1990. 

 

Competente si aptitudini 
organizatorice și de cercetare 

 Proiecte şi granturi de cercetare  

• 2018 : Caravana ,,Mens sana in corpore sano”, responsabil proiect, finanțare 

Centrul Cultural Municipal Arad; 

• 2018 :,,Eroi ai Unirii și contribuții arădene la identitatea statului român”, 

membru în echipa menagerială, finanțare Centrul Cultural Municipal Arad; 

• 2017: Aradul în activitățile echipelor monografice conduse de Dimitrie Gusti și 

organizarea serviciului social  studențesc din perioada interbelică, responsabil proiect, 

finanțare Centrul Cultural Municipal Arad;  

• 2011-2012: Memoria muncii forţate a etnicilor germani din România deportaţi 

în URSS, director de proiect, Europe for Citizens Programme – Action 4, Proiectul nr. 

2011 – 3342/001-001; 

• 2011: fondarea Revistei Internaționale de Psihologie Politică Societală   

•2002-2005:“L extreme droite en Europe”, Laboratoire Europeen de Psychologie 

Sociale – Maison des Sciences de l Homme (Paris); membru în proiect; 

•2003-2004:“Gheorghe Gheorghiu-Dej – biografie politică. Strategii de putere şi 

influenţă în contextul războiului rece”, grant al Academiei Române, secţia istorie-

arheologie (contracte de finanţare GAR 6/2003 şi GAR 7/2004); director de proiect; 

• 2000-2002:“New Man - Effects of the Communist Ideology and Institutions”  

din partea “Oppen Society Institute” (USA), contract de finanţare RSS 1574/2000; jurizat 

la Praga şi apreciat la final cu calificativul „excelent”; director de proiect. 

 
 

  Membru în organisme de conducere ale unor reviste științifice 

Societal and Political Psychology International Review 

Gerflint –Synergie Roumanie 

Cahiers de psychologie politique 

The Bulletin of Postgraduate Education, serie Social and Behavioural Sciences 

 

 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Cunostinte foarte bune de a folosi PC-ul (Windows, Office , Internet) – autodidact 

 

Competente si aptitudini artistice             •1988: premiul revistei “Luceafărul” (Bucureşti) pentru poezie; 

           • 1976, 1975, 1973: premii şi menţiuni la olimpiadele naţionale de literatură pentru 

elevi  

 
 

Alte competente si aptitudini  A. Inovativ-creative: 
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1. autoare și coautoare a 22 volume publicate de edituri cu difuzare pe întreg cuprinsul 
țării, unul dintre acestea fiind premiat de Academia Română (2003); 
2.publicistice: contribuții la fondarea unor publicații și posturi media regionale 
reprezentative pentru tranziția post-comunistă; 
3.formarea și inserția unui modul în zona  cercetare-publicistică, funcționând ca secție 
de istorie recentă a ziarelor Jurnalul Național și Adevărul (2004-2013), 
4. autoare de scenarii și consultanță de specialitate pentru serialul documentar 
..Adevăruri despre trecut” produs și difuzat săptămânal de TVR 1 (2013 – prezent).  

B. abordări creative și interdisciplinare: 
1.  cercetări cu metodologia consacrată a psihosociologiei în istoria recentă;  
2. crearea unei rețele de colaboratori pentru introducerea unor noi discipline în câmpul 
științelor socio-umane din România: psihologia politică și ecologia politică.  

 
 

Permis de conducere  Perimis de conducere Categoria B  
 

Informatii suplimentare  • 2018 – Placheta Centenar acordată de Primăria Municipiului Arad, Centrul 

Municipal de Cultură Arad, Consiliul Județean Arad și Biblioteca Județeană Arad ,,pentru 

întreaga contribuție adusă în cunoașterea istoriei recente”;   

• 2017 – membru al Academiei de Științe Pedagogice, Belgrad; 

• 2011 – prezent: Expert ARACIS – psihologie; 

•2003: premiul ,,Nicolae Bălcescu” al Academiei Române  pentru cartea Lucreţiu 

Pătrăşcanu – moartea unui lider comunist, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001. 

 

 

 

 Anexe  Enumerati documentele atasate CV-ului, daca este cazul (vezi instructiunile) 
Lista cu lucrările științifice publicate 

 


