Doctori si doctoranzi - Dandel, Carabulea, Arcas

Politicieni, oameni de afaceri doctori sau artisti sunt oamenii care, an de an, isi sustin tezele de doctorat la
Sibiu. Ricky Dandel, Ilie Carabulea, Viorel Arcas sau Szabolcs Guttman sunt doar cativa din cei care isi
dau sau si-au dat doctoratul la Universitatea „Lucian Blaga " din Sibiu. Lista celor inscrisi la doctorat este
una impresionanta – peste 1200 de persoane, din Romania si chiar si din strainatate. Pentru unii,
doctoratul este doar o noua diploma de atasat la CV.
Unul din sibienii cu cel mai recent titlu de doctor al Universitatii „Lucian Blaga " este Viorel Arcas,
senator PSD. De origine din Medias, acesta a decis sa isi dea doctoratul in 2000, cand inca se afla in
fruntea echipei executive a societatii Automecanica Medias. Pe 14 septembrie, Viorel Arcas si-a sustinut
texa de doctorat pentru a obtine titlul de doctor in management. „Cand am inceput mi se parea foarte
important sa obtin acest titlu de doctorat. Am si facut la Automecanica niste centre de perfomanta, drept
pentru care am pornit si aceasta lucrare ", a declarat Arcas.
Recent s-a inscris la doctorat si Dan Pirnoiu, liderul de sindicat Sanitas. in cazul lui, decizia are un scop
precis – sa intre in randul profesorilor universitari. Alaturi de Arcas si Pirnoiu, lista doctoranzilor de la
Sibiu include si alte nume cu rezonanta publica. Pe lista publicata pe site-ul universitatii, mai apar Ilie
Carabulea, Nini Sapunaru, Vasile Duca sau Szabolcs Guttmann.
Potrivit regulamentului ULBS, doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a carui
finalitate este dezvoltarea cunoasterii prin cercetare stiintifica originala. Doctoratul are doua componente:
un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate si un program de cercetare stiintifica.
Studiile de doctorat dureaza trei ani (patru ani in cazul Medicinei), iar perioadele de intrerupere nu pot
depasi cumulat doi ani.
Viorel Arcas s-a inscris la doctorat in 1 noiembrie 2000, urmand oarecum si pasii urmati de patronul
Automecanica Medias. A obtinut titlul de doctor pe 14 septembrie 2007, dupa ce, din 2004, este senator.
„Pai, mi-a fost destul de greu sa il realizez. Tocmai de aceea a durat, atat, pentru ca am fost foarte ocupat.
Deocamdata, nu stiu cum voi profita de pe urma acestui lucru ", a declarat Arcas.
Dan Pirnoiu, liderul Sanitas Sibiu, stie clar ce va face cu acest titlu. „M-am decis sa fac acest doctorat
pentru ca vreau sa intru in mediul universitar. Pentru acest lucru am luat aceasta hotarare. Fac un doctorat
in medicina pentru ca ma ajuta foarte mult in cariera. De aceea am facut si doua masterate, vreau sa ma
dezvolt putin si pe latura politica si de aceea. E greu, orice facem este greu, dar la final iti dai seama ca
merita ", spune Dan Pirnou.
Lista celor care au obsinut titlul de doctor la ULBS Sibiu contine, deocamdata, aproape 400 de nume.
Printre acestea, figureaza si persoane din mediul „show-bizului ", cum ar fi Ricky Dandel. Richard
Dandel, pe numele sau din buletin, si-a sustinut teza de doctorat in noiembrie 2005, cu tema „Viziunea
literara asupra genezei si metamorfozei eului. Jeffrey Eugenides - un studiu de caz ".
in randul celor cu titlul de doctor a intrat, tot in 2005, si PS Dumitru Baltat (Visarion Rasinareanu), a
carui teza de doctorat s-a numit „invatatura mariologica a Sfantului Nicolae Cabasila in spiritualitatea
ortodoxa a secolului XIV ". Titlul de doctor in Teologie l-a obtinut sub indrumarea prof. univ. dr. Ioan
Ica, arhimandrit.
intre celelalte peste 1.200 de persoane care apar pe lista doctoranzilor inscrisi la ULBS apare si numele
lui Ilie Carabulea, patronul holdingului Atlassib, care, din noiembrie 2004, s-a inscris pentru un doctorat
in transporturi.
Doctorat cu bijuterii
Una dintre cele mai „fitoase " teze de doctorat a fost sustinuta, anul acesta, la Cluj-Napoca, de omul de
afaceri Ştefan Vuza. Printre invitatii la sustinerea lucrarii s-au numarat si alti oameni de afaceri de Top
300, precum Iulian Dascalu, precum si reprezentanti ai presei. Invitatii au primit si mici cadouri, cum ar
fi cravate sau bijuterii.
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