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În data de 23.05.2018 Rectorul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, dl. cms. șef de
poliţie prof.univ.dr. Adrian IACOB alături de dl. cms. șef de poliţie prof.univ.dr. Sergiu Adrian
VASILE, decanul Facultății de Poliție de Frontieră au luat parte la Conferința șefilor academiilor
partenere Frontex eveniment desfășurat în Gdynia, Polonia.
Rețeaua de academii partenere reprezintă un element cheie al promovării calității la nivelul
pregătirii poliției de frontieră și a gărzii de coastă prin menținerea unei cooperări eficiente cu
beneficiarii forțelor de ordine din Europa. Rețeaua academiilor partenere are ca scop facilitatrea și
îmbunătățirea cooperării instituțiilor de pregătire a polițiștilor de frontieră și de gardă de coastă, dar și
optimizarea utilizării resurselor disponibile pentru educație și pregătire.
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Conferința a reprezentat un bun prilej pentru
schimbul de idei și discutarea oportunităților de întărire
a cooperării între instituțiile de pregătire pentru poliția
de frontieră și de gardă de coastă.
Evenimentul a beneficiat de participarea în
număr foarte mare a reprezentanților academiilor
partenere, iar în agendă s-au regăsit următoarele
activități: în prima parte a activității participanții au avut
ocazia să se înregistreze și să preia documentația
pregătită pentru conferință; Cuvânt de bun venit și
deschiderea
lucrărilor:
domnul
Henrik
WARNHJELM, șeful Unității de Pregătire Frontex
(TRU) și managerii de proiecte din cadrul aceleiași
unității a Frontex; Panel de dezbateri: Orientarea
rețelei de academii partenere către o viziune comună;
Panel de dezbateri: Provocări și lecții desprinse din
munca operativă pentru pregătirea polițiștilor de
frontieră și gardă de coastă; Panel de dezbateri:
Maximizarea resurselor - Frontex în avantajul
academiilor partenere (CCC, asigurarea calității,
granturi, programe de schimb și de e-learning).
Pe parcursul conferinței, Rectorul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, dl. Cms. șef
de poliţie Prof.univ.dr. Adrian IACOB a relaționat cu reprezentanții celorlalte instituții și a purtat
discuții în special pe componenta de mobilități ale studenților și ale cadrelor didactice, dar și pe
posibilitatea acreditării la nivel european a anumitor cursuri.
Moderatorul primului panel de dezbateri intitulat Orientarea rețelei de academii partenere
către o viziune comună a fost domnul Jack NOLAN, expert din Irlanda. În acest panel, domnul decan
al Facultății de Poliție de Frontieră, comisar-șef de poliție, profesor universitar dr. Sergiu Adrian
VASILE, a fost invitat pentru a-și exprima opiniile cu privire la viitoarea configurație a rețelei de
academii partenere Frontex. Acesta a exprimat aprecierea instituțională cu privire la proiectele
Agenției în domeniul educației și instruirii și a menționat faptul că ar fi necesară orientarea viitoarelor
strategii de pregătire în integrarea acelorași soluții și instrumente utilizate la nivel european (Common
Core Curriculum, Sectoral Qualification Framework for border guarding, EJMSBM și altele).
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