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Funcția actuală: :Medic specialist în Neurologie (Practicien Hospitalier) Spitalul Universitar din Rennes, 
Franța, în Unitatea de Epilepsie „Van Gogh”. 
 
Expérience professionnelle :  
05.2018-05.2019 Specialist în Neurologie la Spitalul Monza, The Brain Institute, Bucuresti, România 

 

01.2013-01.2018 Rezidențiat in neurologie la Spitalul Universitar de Urgență București și membru în  
Centrul Român de Chirurgie a Epilepsiei unde m-am concentrate pe evaluarea prechirurgicală a 
pacienților epileptic, designul implantării prin tehnica SEEG, monitorizarea invazivă și stimularea electrică 
directă precum și propunerea rezecției focarului epileptic, cartografierea intrachirurgicală și urmărirea 
postoperatorie a pacienților.  
 
10.2016-07.2017 FFI (Rezident în Neurologie) la Centrul Universitar Spitalicesc din Rennes, Franța în 
cadrul Unității de Epileptologie « Van Gogh » sub îndrumarea Dr. Arnaud Biraben (fostul președinte al 
Ligii Franceze împotriva Epilepsiei) și a Dr. Anca Nica unde am fost implicat în epileptologie clinică 
evaluare preinvazivă și invazivă, precum și neurologie generală de urgență. 
 
04.2015-10.2015 am încheiat proiectul de cercetare de 6 luni “Dinamica stărilor de conștiență în crizele 
epileptice” ce a căștigat un grant de cercetare IFCN în neuroelectrofiziologie (4 premianți la nivel mondial 
pe an) în Centrul Danez de Epilepsie, Spitalul Filadelfia, Dianalund, Danemarca sub îndrumarea Prof. 
Șandor Beniczky 
 
01.2015-04.2015 încheiat proiectul de cooperare interdepartamental EAN în Epilepsiezentrum, Spitalul 
Universitar Freiburg, Germania sub îndrumarea Prof. Andreas Schulze-Bonhage. Implicat în epileptologie 
clinică, înregistrări neuronale și algoritmi de predicție a crizelor.  
 
Studii :  
Facultatea de Fizică, Universitatea din București, România 
Teză de doctorat „Investigarea epileptomului – conectomica zonei de debut convulsiv demonstrată prin 
stimulare electrică cu un singur puls în stereo-electroencefalografie (SEEG).” sub supravegherea 
profesorului Andrei Barborica (începută în 2017) 

 

Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”,București, 
România cu lucrarea de licență: “Diferențe în semiologia automatismelor între epilepsiile frontale versus 
temporale” – premiată cu nota 10 (max 10) 
Nota medie finală de absolvire (2006-2012) : 9.86/ 9.90 (am absolvit cu onoruri – al 3

lea
 din generația mea 

– 770 studenți) 

 

Examenul Național de Admitere în Rezidențiat organizat de Ministerul Român de Sănătate 
(Noiembrie 2012) 

mailto:mihaidragosh@yahoo.com


Clasament: Locul 82 din 1890 de participanți pe centrul de examinare București.  
Specializarea obținută: rezident in neurologie (al 2

lea 
loc din cele 22 oferite) 

 
 
Interese în cercetare: epilepsie, biomarkeri ai epileptogenicității, corelații între activitatea electrică 
intracraniană și semiologia ictală, dinamica neurală a stărilor de constiență și procesarea cognitivă. 
 
Publicații: vă rog să verificați lista atașată de publicații (Index H =10, 331 de citări în mar 2023) 
 
 
Prezentări orale profesionale:   
Al 15

lea 
și al 16

lea 
Congres European al IFCN din Brno, Cehia și Budapesta, Ungaria în 2015 și 2017 

Sesiunea de neurofiziologie clinica de la al 11
lea 

Congres European de Epileptologie din Stockholm, Suedia în 2014 
Congresul Național al Societății Române de Neurofiziologie 2014 
Congresul Național de Neurofiziologie organizat de ASNER 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
Multiple laboratoare și școli de epileptologie: IPSS-2013 (Varșovia, Polonia), EPODES-2014 (Brno, Cehia), Școala 
Est Europeană de Epilepsie-2015 (Cheile Gradistei, România),  
Cursul european de SEEG-participant în 2016, invitat ca observator în 2017, tutor 2018-2023 (Veneția, Italia),  
Școala de vară din Dianalund în EEG si epilepsie-2016 (Dianalund, Denemarca) 
 
Educație specific epilepsiei: Cursul VIREPA de EEG avansat (2014-2015) 
Membru al: IFCN (Federația Internațională de Neurofiziologie Clinică), AES- Sociatatea Amricana de 
Epilepsie, ASNER (Societatea Română de Neurodiagnostic Electrofiziologic) –liderul diviziei de tineret, 
SRIE-ILAE RO (Societatea Română împotriva Epilepsiei), CMB (Colegiul Medicilor din București), Ordinul 
Medicilor Francez.  
 

Limbi cunoscute 

Română (nativ) 
 
 

Engleză (nivel avansat) 
 Certificat TOEFL iBT obținut în 

decembrie 2012 cu 117 puncte (max 
120) (citit 29, înțeles 30, vorbit 28, 
scris 30) 

 Certificat Cambridge Nivel 2 (ESOL) 
– nota A în limba engleză nivel 
avansat 

Franceză (nivel profesional) 
 Am lucrat în Franța ca 

rezident cu următoarele 
atribuții: consultul pacienților, 
scrierea documentelor 
medicale oficiale și 
efectuarea gărzilor de 
urgență. 

 

Competențe IT 

Nivel profesional (certificat 
achiziționat) 

 Microsoft Office, 
 C++,  
 FoxPro 

Nivel operațional 
 Microsoft SPSS 
 Nicolet, Deltamed 
 BESA 
 Brainstorm 

În curs de învățare 
 Linux R 
 MatLab 
 SPM  

 

 

Interese non-
medicale 

Pasionat în legătură cu toate câmpurile neuroștiințelor cognitiviste dar în mod 
special interesat de studiul stărilor de conștiență și de literature filozofică 
derivată din acesta. 

 


