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În perioada 22-25 octombrie 2018 un reprezentant al Academiei de Poliție “Alexandru Ioan
Cuza”, dl. cms. șef de poliție prof.univ.dr. Sergiu Adrian VASILE, Decanul Facultății de Poliție
de Frontieră, a participat în calitate de expert și profesor asociat la întâlnirile din cadrul
Masteratului European în Managementul Strategic al Frontierelor (European Joint Masters’ in
Strategic Border Management - EJMSBM), activități organizate de către Academia parteneră din
Letonia – Rezekne (Frontex Partnership Academy).
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, beneficiind de sprijinul nemijlocit al
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române (în calitate de Academie Parteneră
Frontex), este membră în cadrul Grupului de lucru pentru dezvoltarea și livrarea modulelor din
cadrul Programului prin Facultatea de Poliție de Frontieră.
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Evenimentul a fost structurat în două întâlniri care s-au desfășurat succesiv, în cadrul
aceluiași proiect, în acceași locație, respectiv: 1. Masteratul European în Managemetul Strategic al
Frontierelor – sesiunea de supervizare a lucrărilor de disertație pentru seria 2017-2019, 22-23
Octombrie 2018. Scopul întâlnirii a fost să se asigure ca toți studenții și coordonatorii lucrărilor de
disertație sa foe familiarizați cu procedura și condițiile de întocmire și de cercetare în cadrul
lucrărilor de disertației și pentru a deveni familiarizați cu procedura de supervizare a activității
grupurilor repartizate. În cadrul întâlnirii studenții au prezentat o propunere de proiect de cercetare
individuală care ulterior, în cadrul activității de actualizare a curiculei de pregătire, se va regăsi ca si
conținut a lucrării de disertație; 2. Masteratul European în Managemetul Strategic al Frontierelor –
sesiunea pentru revizuirea și actualizarea curiculei de pregătire, 23-27 Octombrie 2018. Scopul
întâlnirii a fost acela de a actualiza curicula de pregătire a modulelor din cadrul masteratului.
Reprezentatul Academiei a participat în data de 23 octombrie la sesiunea organizată pentru
supervizarea lucrărilor de disertație și în data de 24 octombrie la grupul de lucru pentru revizuirea
curiculei de pregătire a masteratului, fiind responsabil pentru Modulul 5 – Inovație și Tehnologie
în Securizarea Frontierelor.
Întâlnirile de la Rezekne au fost coordonate de dna. Viktorija Pokule (Unitatea de pregătire
Frontex), managerul proiectului European Joint Masters’ in Strategic Border Management.
Reprezentatul Academiei a coordonat activitățile de cercetare științifică a studentului
masterand Fabrizio Di Carlo (Italia) alături de primul coordonator desemnat dl. Anthony Jack
Nolan (Irlanda). Tema propusă și dezbătută a vizat Virtual Border Concept: the operational impact
on border authorities when seamless traveller concept is developed (highlighting how this would
change INTERPOL'S border control services, databases, etc.). Totodată, acesta a coordonat
activitățile de cercetare științifică a studentului masterand Marius Nicolae Stuparu (România)
alături de primul coordonator desemnat dl. Joseph Soeters (Olanda). Tema propusă și dezbătută a
vizat Border checks particularities in the context of current EU challenges.
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