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În perioada 10-12.12.2018 doi reprezentanţi ai Academiei de poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

din cadrul Facultăţii de Poliţie de Frontieră, decanul facultăţii cms. şef prof. dr. Sergiu Adrian 

VASILE și dl. instructor principal de poliţie V drd. Ion Cristian CĂLEA au participat la 

workshopul “Grupul de lucru privind Evaluările în Asigurarea Calității Programelor de 

Pregătire” activitate organizată de către Agenţia Frontex în colaborare cu City&Guilds (Agenție de 

acreditare a programelor de studii, contractată de Frontex) la Varşovia - Polonia. 

Workshopul a vizat dezvoltarea unei viziuni comune de evaluare în cadrul programelor de 

pregătire aflate sub egida Unității de Pregătire din cadrul Agenției Frontex. Principalele obiective 

ale activității au cuprins: Aplicarea unitară a principiilor cheie de evaluare la cursurile de 

pregătire a autorităților de frontieră și gărzii de coastă; Stabilirea criteriilor unitare pentru 

asigurarea calității rubricilor de evaluare a autorităților de frontieră și gărzii de coastă; 

Revizuirea rubricilor de evaluare a autorităților de frontieră și gărzii de coastă; Identificarea unor 

metode de evaluare comune și autentice pentru cursurile de formare a autorităților de frontieră și 

gărzii de coastă;  Revizuirea modalităților de organizare a examenelor și evitarea situațiilor de 

evaluare ineficientă a cursanților; Revizuirea metodelor de evaluare și a rubricilor comune 

programelor de pregătire a autorităților de frontieră și gărzii de coastă; Dezvoltarea 

competențelor de elaborare a unui plan eficient de asigurare a calității pentru programele de 

pregătire a autorităților de frontieră și gărzii de coastă. 

Acest eveniment a făcut parte dintr-o serie de cursuri similare organizate în acest an de către 

Agenţia Frontex în colaborare cu agenția City&Guilds, scopul de a sprijini procesul de stabilire a 

unui mecanism de asigurare a calităţii pentru elaborarea, implementarea, evaluarea şi îmbunătăţirea 

proceselor de evaluare. Aceste demersuri vor conduce la recunoaşterea şi validarea calificărilor 

programelor de formare pentru autoritățile de frontieră și gardă de coastă.  

Întâlnirea a fost deosebit de relevantă în ce priveşte modalitățile de evaluare și de asigurare a 

calității în cadrul programelor de formare pentru autoritățile de frontieră și gardă de coastă. 

Participanţii au fost implicați direct în activitățile workshopului. Participanţii vor putea aplica și în 

context naţional rezultatele workshopului. 


