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Despre mine

După opt ani de activitate clinică în mediu privat și academic, am
realizat cât de mult îmi place să petrec timp cu studenții și să îi învăț
cum să abordeze un caz clinic într-o maniera logică. M-am mutat în
Marea Britanie acum 6 ani cu gandul de a-mi continua cariera cu un
rezidențiat în medicină internă, însă acesta este un program cu
focus pe partea clinică, și mai puțin pe educație. Prin urmare am
început să contemplez posibile roluri în educație. În august 2021 mi
s-a oferit un post de educator clinic pentru studenții din anul 5
(ultimul an de studii), la Facultatea de Medicină Veterinară din
Edinbrugh, orientat în special pe oncologie. Este un job nou în
universitate și am avut oportunitatea și libertatea de a-l modifica pe
parcurs, în momentul de față organizând lecturi practice pentru
disciplinele de oncologie, medicină internă, cardiologie și
dermatologie. Acestea sunt tutoriale bazate pe cazuri reale din
spital, în care mă axez pe raționament clinic și îmi învăț studenții
cum să pună în aplicare cunoștințele teoretice în scenarii reale.
Lucrând într-un spital universitar, sunt înconjurată de medici
specialiști și învăț lucruri noi în fiecare zi, ceea ce mă ajută să
progresez în mod continuu. Sunt implicată în evaluarea studenților
la sfârșitul rotațiilor clinice, organizarea curiculei din anul 5 și ofer
extra suport pentru studenții care au nevoie. În același timp mă
mențin activă din punct de vedere clinic, lucrând în spital de câteva
ori pe lună. Imi doresc să ajung lector în educație, sunt înscrisa la
un certificat în educație și am în vedere pentru viitor un master sau
un doctorat.
Diploma de medic veterinar oferă nenumarate posibilități și poate
deschide diverse căi, de la activitate clinică la educație, cercetare

sau muncă în domeniu farmaceutic. Schimbările în cariera nu sunt
ușoare, dar sunt foarte fericită ca am avut curajul sa fac acest pas.
Experienţă profesională
2022

Educator Clinic (Final Year Clinical Educator)

2013 – 2021

Opt ani de experiență clinică, incluzand experiența în domeniul caritabil,
general practice, spital referral privat și mediu academic; trei internship-uri,
dintre care unul specializat pe medicină internă.
Profil complet pe LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dana-grigore/

Educaţie
2007 – 2013

Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV din București

Abilităţi importante (max 3)
Medicină internă și patologie clinică.
Raționament clinic
Abilități pedagogice
Certificări
AFHEA, Associate Fellow of Higher Education Academy
Traininguri
ESVE Summer School, Bologna – conferința de endocrinologie
Conferințe
Multiple conferințe internaționale de medicină internă, precum ECVIMCA și BSAVA.
Hobby-uri
Șah, înot, fotografie, badminton, yoga

