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- 1995 - 1996 – profesor suplinitor de educaţie fizică la Liceul Al.I.Cuza Iaşi
- 1996 - prezent – cadru didactic la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul
Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi:
- 1996-1999 – preparator universitar
- 1999-2009 – asistent universitar
- 2009-2012 – lector universitar
- 2012 – prezent – conferenţiar universitar
Conferenţiar universitar.
- Activităţi didactice pentru ciclul de licenţă şi master (predare de cursuri,
seminarii şi lucrări practice la disciplínele Noţiuni generale de psihologia
grupului sportiv, Sociologia educatiei fizice şi sportului, Volei,, Comunicare și
relaționare în kinetoterapie, Sportul la persoane cu dizabilităţi, Practica de
turism, Schi)
- Activităţi de cercetare
- Activităţi de îndrumare a studenţilor/absolvenților (lucrări de licenţă,
disertaţie, graddidactic I )
- Activităţi de evaluare (membru în comisii de licenţă, master, admitere,
obţinere a gradului didactic II şi I pentru învăţământul preuniversitar etc.)
- Activităţi de organizare şi coordonare (manifestări ştiinţifice, competiţii
sportive)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
Str. Toma Cozma nr. 3, Iaşi, România
Învăţământ superior


1988-1992
Bacalaureat
Generale
Liceul Dimitrie Cantemir, Iaşi

Liceale


1992-1996
Licenţă, şefă de promoţie
Educaţie fizică şi sport
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

superioare


1992-1996
Specializare antrenor
Antrenor de volei
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

superioare


1992-1996
Specializare arbitru
Arbitru de volei
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Formare continuă


1996
Certificat - curs
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale
Universitatea Neuchâtel Elveţia în colaborare cu Fundaţia Româno-Elveţiană
Entrepreneurship FREE
Formare continuă


1996-2000
Licenţă
Sociologie-politologie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie

superioare


2000-2003
master
Sisteme şi politici publice locale
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie

postuniversitare


2001
Diplomă - curs
Managementul proiectelor
Universitatea ‘Al.I.Cuza’ Iasi, FEEA si ELITEC

Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/
© Comunitatea Europeana, 2003

Nivelul de clasificare a formei
de invatamint / formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de invatamint / formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de invatamint / formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de invatamint / formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de invatamint / formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de invatamint / formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de invatamint / formare
Nivelul de clasificare a formei
Pag 3 - Curriculum vitae
Nume Prenume

Formare continuă


2001
Certificat de participare
Sociologia sportului
Center forResearchinto Sport and Society,University of Leicester, Leicester,
Marea Britanie
Bursă guvernamentală


2002
certificat
Sociologia sportului
Center for Research into Sport and Society, University of Leicester, Leicester,
Marea Britanie
Stagiu de documentare


2002-2009
doctor
Psihologie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei
doctorale


2004
Certificat – şcoală de vară
Metodologie socială (statisctică socială)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei
Formare continuă


2007
certificat
Psiho-sociologie (violenţă în şcoală)
Universitatea Lille 2, Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique,
Lille, Franţa
Stagiu de documentare
 2015
Certificat - formare formatori
Proiectare, derulare, evaluare și revizuire a activtităților teoretice/practice sau a
programelor de formare și dezvoltare a competențelor profesionale, derulate în
diferite instituții specializate
Departamentul de formare și perfecționare profesională din cadrul Centrului de
Studii Europene, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași
Formare continuă
Stagiu de documentare
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 2015
Certificat – terhnician maseur
Anatomie și Biomecanică, Tehnici și metode de masaj, reflexoterapie, Prim ajutor,
Metode și tehnici de comunicare, Norme de procetția muncii
Centrul Diecezan Caritas Iași, proicet POSDRU ”IDEAS – Incluziune prin
Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social”
Formare continuă
Stagiu de documentare
 2016
Certificat – rezultate E+
Proiectare, derulare, evaluare și revizuire a activtităților de diseminare și
exploatare a rezultatelor din proiectele Erasmus+
Agentia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei și
Formării Profesionale
Formare continuă

Precizati limba materna (daca este cazul specificati a doua limba materna)
Comprehensiune
Vorbit
Scris
Abilitati de
Abilitati de
Interactiune
Exprimare
ascultare
citire
C1
B2
C1
B2
B1
*)
Cadrului european de referinţă pentru limbi
- Abilităţi de comunicare,
- Abilităţi de a lucra în echipă,
- Capacitate de adaptare la diferite medii multiculturale,
- Entuziasm
- Empatie
 Spirit organizatoric, creativ, initiaţivă, om de echipă;
 Experienţă în managementulproiectului (ca membru şi director de proiect),
 Capacitate deautocontrol si autoperfectionare;
 Centrare pe sarcină,
 Dinamism şi seriozitate;
 Membru al consiliului Departamentului de Cercetare Interdisciplinară în
domeniul Ştiinţelor Socio-Umane din cadrul Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi
 Redactor şi consultant ştiinţific la revista de specialitate „Sport şi Societate.
Revistă de educaţie fizică, sport şi ştiinţe conexe”, ISSN 1582-2168 (B+)
(1999-2016) si membru in comitetul stiintific (2017)
 Membru în comitetul științific/reviewer la Journal of Education, Psychology
and Social Sciences http://www.sci-pub.com/education-psychology-social/
 Membru în comitetul ştiinţific/reviewer la Journal of Social Sciences Studies
http://www.macrothink.org/journal/index.php/jsss/about/editorialTeam;
 Membru în comitetul științific/reviewer la Anale Universității de Vest
Timișoara,
seria
educație
Fizică
și
Sport,
2014
(http://www.sport.uvt.ro/analeleuvt/comitet.html)
 Membru în board al editurii Lumen (referent al editurii)
 Membru în editorial board Revista Românească pentru educație
multidimensională
 Referent științific - Logos Universality Mentality Education Novelty: Social
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Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului

-

Alte competente si aptitudini

-

-

-

-
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Sciences (http://lumenjournals.com/social-sciences/international-editorialadvisory-board/), Logos Universality Mentality Education Novelty:
Philosophy and Humanistic Sciences (http://lumenjournals.com/philosophyand-humanistic-sciences/index.php/international-editorial-advisory-board/ ),
Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences and
European Studies (http://lumenjournals.com/political-sciences-and-europeanstudies/international-editorial-advisory-board/), Logos Universality Mentality
Education Novelty: Law
(http://lumenjournals.com/law/index.php/international-editorial-advisoryboard/), Logos Universality Mentality Education Novelty: Economics and
Administrative Sciences (http://lumenjournals.com/economical-andadministrative-sciences/international-editorial-advisory-board/ )
Referent științific – Asian Journal of Agricultural Extension, Economics &
Sociology
Membru în comitetul ştiinţific şi reviewer la mai multe conferinte
internaţionale (GV-CONF 2013, 2014, 2015, 2016, HASSACC 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, SCIECONF 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, EIIC 2013,
2014, 21016, ARSA-CONF 2013, 2014, 2015, 2016, ICTIC 2014, 2015,
FEFSTIM 2014, 2017, NASHS, 2015, QUAESTI 2013, 2014, 2016, 2017,
BACĂU 2012, CY_ICER 2016, RSACV 2015, WLC 2016, ESH 2017,
RSACVP 2017) și naționale (UMF 2015)
Participare, organizare și membru în comitetul științific, reviewer ale
congreselor şi conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de
facultate (din 1997 până în prezent)
Co-organizator şi coordonator al unor competiţii şi activităţi sportive
(facultate/ universitate)
Lector invitat la cursurile Scolii de Antrenori organizată de Centrul Român de
Studii Sportiv Educaționale (CRSSE), centrul regional Iași (cursul de
Sociologia EFS) – 2016, 2017
Nivel avansat de utilizare a MS Office, SPSS for Windows etc.
Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe
Illustrator™, PhotoShop Corel Draw, WORD Press).
Expert evaluator CDI – din 2007
Expert evaluator ARACIS – din 2013
Membru în comisii pentru ocuparea posturilor didactice vacante de lector
universitar (2012), asistent (2017)
Membru în comisia de evaluare a personalului angajat (cercetători) al
Departamentului de Cercetare Interdisciplinară în domeniul Științelor SocioUmane din cadrul Universității ”Al.I.Cuza” Iași (2015)
Coordonator al lucrărilor de obținere a gradului didactic I în învățământul
preuniversitar
Președinte în cadrul comisiilor de obținere a gradului didactic I în învățământul
preuniversitar
Membru în comsii de admitere, licență și master la nivelul facultății
Membru în colectivul de realizare a dosarului de acreditare studii master,
specializarea Managementşi marketingîn sport, zi şi ID (2007)
Membru (responsabil/persoană de contact) în colectivul de realizare a dosarului de
evaluare periodică studii master, specializarea Activități Sportive de timp Liber și
Sporturi Extreme (2013, 2014)
Iniţiator al unor parteneriate, finalizate cu semnarea de contracte Erasmus cu
universităţi din străinătate (Faculty of Physical Education and Sport, Charles
University, Praga, Cehia; University of Health and Law Lille 2, France;
Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly,
Greece; Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croaţia)
Director național al unui proiect internaţional- International Master In Sports
Tourism Engineering (MISTOUR), proiect finantat de European Commission
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, nr. 503754-LLP-1-2009-
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FR-ERASMUS-ECDSP, coordinator Lille 2, Franța, (2009-2012)
Director național al unui proiect de cooperare bilaterală Romania-Moldova (2016,
nefinanțat)
- Membru în cadrul a 5 proiecte naționale: 1. Proiectarea şi dezvoltarea de software
educaţional în domeniul educaţiei fizice şi sportului, CNCSU, nr.64/1999, 19992000, 2. Program de pregătire complementară a kinetoterapeutului pentru
recuperarea medicală la domiciliu în vederea integrării în sistemul actual al
asigurărilor de sănătate, CNCSIS, nr.60/2006 (tema 3, cod 1186), 2006-2008, 3.
Optimizarea implementării procesului Bologna în domeniul Culturii Fizice și
sportului (MODEFS), CNCSIS, nr.1415/2007, 2007-2008, 4. Beneficiile
activităţilor sportive privind diminuarea violenţei în şcoală (BASS), nr. 1146/2007,
PN II, Program IDEI, 2007–2010, 5. Educaţia fizică şi sportul din România –
perspective şi strategii post-aderare, UAIC, FEFS, Iaşi, România 20-23
septembrie 2007, ANCS
- Membru în 2 proiecte internationale: 1. Erasmus+ - Being Deaf in an Inclusive
Europe, parteneriat strategic, coordonator proiect ANPEDA Iași, nr. 2015-1RO01-KA204-015071; 2. Erasmus+ - Sharing European Knowledge on Autism:
Training Programs for Parents (SEKA), coordinator proiect Altındağ Rehberlikve
Araştırma Merkezi, Turcia, nr. 2015-1-TR01-K204-022656
- Membru Federaţia Internaţională de EducaţieFizică şi Sport - F.I.E.P. (2013)
- Membru fondator al Fundatiei ‚Altius Academy’, Iasi
- Membru al Asociației Profesorilor pentru Elevii cu Deficiențe de Auz (2016)
- Membru al Business, Education & Law Research Group (BELRG) (2017)
- Beneficiar al unor mobilităţi de predare în cadrul programului Erasmus pentru
profesori (Lille, Franţa, 2007, Praga, Cehia 2010, Aydin,Turcia, 2012, Zagreb,
Croația, 2014; Cracovia, Polonia, 2015, Izmir, Turcia, 2016, Coruna, Spania,
2017)
- Inițiere parteneriate de colaborare cu Grădinița PP nr. 4, Școala Gimnazială
”Dimitrie A. Sturdza” Iași, Liceul Special Tehnologic, ”Vasile Pavelcu” Iași,
Liceul Special ”Moldova” Tg. Frumos, județul Iași, Școala ”G. Asachi” Iași, în
vederea derulării unor activități sportive cu studenții FEFS
- Organizare activități sportive cu studenții facultății în cadrul Săptămânii Altfel
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Ziua Copilului (2013, 2015, 2016),
Săptămâna Olimpică (2016) cu elevii din Grădinița P.P.4 și Școala Titu Maiorescu
Iași, Spătămânii Altfel (2017) cu elevii Școlii ”G. Asachi” Iași
- Coordonator și organizator în cadrul Săptămânii Sportului Studențesc Ieșean –
2012
- Colaborator în cadrul organizării activităţilor Special Olympics, faza naţională Iaşi,
iunie, 2012
- Coordonator al echipei de volei fete a facultăţii, participantă la Cupa clubului
Navobi, 2008 (locul I)
- Voluntar în activităţi de timp liber pentru persoane cu dizabilităţi
Categoria B
-

Permis de conducere

15 decembrie 2017

Oana Rusu
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