
Alina Simona Rusu (biolog și psiholog) a obținut titlul de doctor în Științele Naturii în
2004 la Universitatea din Zürich,  Elveția. În prezent,  ASR este conferențiar în cadrul
Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universtatea Babeș-Bolyai, unde predă o
serie  de  cursuri  cu  deschideri  interdisciplinare,  cum  ar  fi:  psihologie  animală,
psihobiologia sexualității, psihologie pozitivă în instituții incluzive și terapie și activități
asistate de animale. În cadrul Școlii Doctorale „Educație, Reflecție, Dezvoltare”, Alina
Rusu a coordonat teze de doctorat în domeniul Psihologie în perioada 2013-2020, iar din
2019, coordonează lucrări de doctorat în domeniul Științelor Educației. Interesele sale de
cercetare vizează: studiul valorilor terapeutice și educaționale ale interacțiunilor pozitive
om-animal,  interpretări  ale  comportamentului  uman  din  perspectiva  psihologiei
evoluționiste,  modele  educaționale  ale  voluntariatului  și  învățării  spre  comunitate
(Service-Learning) în învățământul superior etc. În perioada 2018-2023, ASR este unul
dintre  ambasadorii  Fulbright  în  mediul  academic  din  România.  Conform  datelor  din
Humane Educator Registry, Alina Rusu este  momentan singurul specialist acreditat în
domeniul educației bazate pe compasiune din România. 

Alina Simona Rusu (biologist and psychologist) has received her PhD title in Natural
Sciences  in  2004  from  the  University  of  Zurich,  Switzerland.  Currently,  ASR is  an
associate professor at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, Babeș-Bolyai
University, where she teaches a series of courses with interdisciplinary openings, such as:
animal  psychology,  psychobiology  of  sexuality,  positive  psychology  in  inclusive
institutions  and  animal  assisted  therapy  and  activities.  Within  the  Doctoral  School
Education,  Reflection,  Development,  Alina  Rusu  had  coordinated  PhD  theses  in  the
domain Psychology from 2013 to 2020. From 2019 to present, she is coordinating PhD
these in the domain Sciences of Education. Her research interests cover aspects such as:
the scientific study of the applied therapeutic and educational values of human-animal
interactions,  evolutionary interpretation of human behavior and educational  models of
volunteering and Service Learning in higher education. In the period 2018-2023, Alina S.
Rusu  is  one  of  the  Fulbright  ambassadors  in  the  Romanian  academic  environment.
According to Humane Education Registry, Alina Rusu is currently the only accredited
international specialist in Humane Education in Romania.


