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ANDREEA RALUCA CONSTANTIN - formator cursuri Engleză generală și Engleză pentru scopuri specifice - General
English și English for Business (Management, Marketing, Business Communication, Banking)

ANDREEA RALUCA CONSTANTIN are o experiență de peste 12 ani în predarea limbii engleze, atât în medii școlare

(ex. Colegiul Național Ion Neculce, Colegiul Economic Virgil Madgearu), universitare (Universitatea Româno-Americană și

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară), dar mai ales profesionale (diferite firme de renume, dintre care

amintim: Libra Bank, S.C. Distrigaz Sud S.A., Cargus Romania, TNT Romania, Summa Romania S.A., OMV-PETROM –

Rafiserv Petrobrazi S.A., Brazi, Prahova –, Ubisoft Gameloft, BRD Sogelease SRL.).

Seminariile de engleză de afaceri, de comunicare de afaceri sau de engleză pentru viitorii jurişti s-au materializat în

diferite manuale, unde în calitate de co-autor, Andreea Constantin și-a adus contribuția la adaptarea materialelor deja existente pe

piață, echipa creând suporturi de curs care satisfac nevoile curente ale studenților. Dintre aceste titluri amintim: Management and

Marketing Communication. Practice File; Focus on Business- Introductory Course in Business English and Communication; The

2Ms: English Course Book for Management and Marketing: 2nd and 3rd Year Students; Introduction to Business English - for

Intermediate Users; English for Law School Students (First Year) și English for Law School Students: Second & Third Year, etc.

Activitățile de predare a limbilor engleză, franceză sau română pentru străini pentru angajaţii unor companii au

diversificat experiența trainerului în formarea profesională a adulților, deschizând noi orizonturi, contribuind la capacitatea de

adaptare la cerințele pieței muncii, la abilitatea de a selecta și personaliza materialele didactice cu o mai mare ușurință.

Continuarea studiilor și perfecționarea au fost preocupări constante, de aceea după absolvirea facultății (Facultatea de

Limbi și Literaturi Străine, Universitatea Spiru Haret) și a unui program de master (Studii Culturale Britanice, Universitatea din

București), Andreea Constantin a urmat cursurile doctorale. Din toamna anului 2011, este Doctor în Filologie (titlu conferit de

Universitatea din București, pregătirea fiind completată de un stagiu de cercetare doctorală la University of Birmingham, Marea

Britanie). Astfel dovedește și înclinare spre mediul cultural-literar, reușind să îmbine cu succes diferitele activități specifice

predării limbii engleze dar și analizei textului literar (publicând numeroase articole în acest sens). Tot din perspectiva învățării

continue, putem menționa participarea la cursurile organizate de British Council (de engleză generală sau de business) sau la cele

susținute de profesorii americani invitați de către Universitatea Româno-Americană.

În plus, este un bun communicator cu oamenii, o persoană energică și activă din punct de vedere social, de încredere,

organizată și bună co-echipieră, dedicată meseriei de cadru didactic.
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