
1

UNIVERSITATEA ROMÂNO – AMERICANĂ ROMANIAN AMERICAN UNIVERSITY
Departamentul de Formare Continuă                                                          Lifelong Learning Department
Bd. Expoziției, nr.1B, Sector 1,                                                                      1B Expoziției Bd., Sector 1,
București, cod 012101, România                                                                    Bucharest,  012101, Romania
Telefon: 0040-21-318.35.77,                                                                            Phone: 0040-21-318.35.77
Fax: 0040-21-318.35.66 Fax: 0040-21.318.35.66
Web: www.rau.ro Web: www.rau.ro

SORINA COSTACHE - formator curs autorizat CNFPA pentru competențe comune "Competențe sociale și civice", curs
perfecţionare “Comunicare şi relaţionare”, curs perfecţionare “Autodezvoltare personală şi profesională”

SORINA COSTACHE are o experiență de peste 7 ani în activitatea de predare în cadrul Universității Româno-Americane, unde,
în prezent, este asistent universitar. În paralel, este formator autorizat CNFPA în cadrul unui proiect finanţat prin POS DRU ce are
ca obiectiv îmbunătățirea performanțelor cadrelor didactice din mediul pre-universitar.
Este psiholog și psihoterapeut sub supervizare, specialist în Metode și Tehnici de Relaxare Ericksoniană, membru al Asociației
Române de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană, practician NLP (Programare Neuro-Lingvistică) și terapeut
sistemic, specialist în Terapia Sistemică a Cuplului, Familiei și Copilului.
A absolvit Facultatea de Studii Economice ale Integrarii Europene, Universitatea Româno-Americană în 2005, iar în 2007 a
obținut diploma de masterat de la aceeași universitate. În 2008 a obținut diploma de licență în psihologie la Facultatea de
Psihologie-Sociologie. În prezent este doctorandă a Academiei de Studii Economice, elaborând o teză interdisciplinară: economie-
psihologie-sociologie.
Datorită mediului intercultural în care a crescut și a fost educată (doi ani petrecuți în Japonia, unde a urmat o școală publică, după
care a studiat la un colegiu britanic și a trecut examenul de bacalaureatul la un liceu francez în Lagos, Nigeria), Sorina Costache
este o persoană extrovertă, dinamică, empatică, comunicativă, cu bune calități de leader.
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