Laura Ruxandu – absolventă 2011, studentă la University of Oxford – Drept

Studentă la University College, Universitatea Oxford, Facultatea de Drept, specializarea Drept
cu Drept Francez (Jurisprudence with Studies in Europe <France>).
”Am absolvit anul I de facultate cu Distincţie, numărându-mă printre primii 10 % studenţi din Facultate.
Am participat la concursuri de Mooting în cadrul Universităţii (University College Freshers’ Moot,
Cuppers Mooting Competition) şi am câştigat St Hilda’s Intercollegiate Moot.
Printre cerintele pentru un viitor student la drept la această universitate se numara: abilitatea de a
comunica si socializa, motivatia, capacitatea de a munci sustinut, gandirea analitica si capacitatea de a
face observatii critice si de a argumenta un punct de vedere.”
În timpul liceului am participat la numeroase olimpiade şi concursuri judeţene; am obţinut
premiul al treilea la faza judeţeană a Olimpiadei de Limba Română, menţiune la fază judeţeană a
Olimpiadei de Limba Engleză şi premiul întâi la Concursul Naţional de Evaluare în Matematică în 2008,
menţiune la faza judeţeană a Olimpiadelor de Limba Română şi Matematică în 2009, premiul întâi la
Concursul de Fizică Phi în 2009, menţiune la Olimpiada judeţeană de Limba Română şi premiul al
treilea la Olimpiada judeţeană de Limba Engleză în 2010, menţiune la Concursul de Fizică Phi în 2010.
De asemenea am mai obţinut Premiul I la faza judeţeană a Concursului Naţional de Eseuri la
disciplina Istorie în 2009.
În cei patru ani de liceu am avut cele mai mari medii generale din clasă (MIE D, generaţia 20072011, diriginte Mutoiu Lăcrămioara).
Am fost voluntar la centrul de copii "Alexandra" din oraş, am participat şi la acţiunile de
voluntariat iniţiate de asociaţia "Bucuria celor necăjiţi" şi "Scut Verde", m-am implicat în organizarea
acţiunii de la Comăneşti: "România prinde rădăcini", am fost organizator şi la concursul de fizică
"Stefan Procopiu" organizat în 2010 de Colegiul Cantemir. În 2008 am fost la Chişinău în cadrul
proiectului cultural desfăşurat între colegiul nostru şi liceul "Ion Creangă" din Republica Moldova.
Tot pe parcursul liceului am obţinut certificatele Cambridge CAE (grade A), IELTS (grade 8),
DELF B2, DELE B1 şi ECDL. ”
Hobby-uri: lectura, compunerea unor poezii sau texte in proza, tenisul de camp, jocul de bridge, sahul,
dezbaterile, inotul si pianul.
Interese: politica si modul in care evolueaza societatea

