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În perioada 05-09 decembrie 2016, un reprezentant al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan
Cuza”, dl. comisar de poliție conf.univ.dr. Ioan-Cosmin MIHAI din cadrul Departamentului de Științe
Comportamentale, a participat la al cincilea modul al programului de master CEPOL European Joint
Master Programme în Sofia, Bularia.

Programul de master European Joint Master Programme face parte din inițiativa de
dezvoltare a unei cooperări mai strânse în vederea garantării securității interne în Europa și își
propune să asigure competențe fundamentate științific într-o comunitate europeană bazată pe
expertiză. Aceste competențe permit participanților să abordeze provocările managementului și ale
cooperării polițienești într-o lume globalizată și într-un climat social european mereu în schimbare.

Conținutul celui de-al cincilea modul al programului de master European Joint Master
Programme, intitulat „Operational Aspects of European Police Cooperation”, a vizat aspectele
operative ale cooperării polițienești europene. După finalizarea cu succes al acestui modul, cursanții
și-au îmbunătățit competențele în domeniul cooperării polițienești internaționale referitoare la
implementarea securității interne în UE, abilitatea de a reflecta strategic la impactul pe care îl are
securitatea internațională asupra cooperării și competențele în oferirea de suport strategic privind
evoluția și relațiile de guvernanță.
În urma acestui modul, cursanții au acumulat cunoștințe privind:
-

implicațiile legislative în domeniul cooperării polițienești precum și instrumentele
relevante ale UE privind cooperarea polițienească contextele juridice specifice referitoare
la politicile internaționale și UE în domeniul securității și protecției indivizilor;

-

contextele juridice specifice referitoare la politicile internaționale și UE în domeniul
securității și protecției indivizilor instrumentele internaționale și UE necesare într-o
situație dată;

-

instrumentele internaționale și europene necesare într-o situație dată, texte și
jurisprudență;

-

standardele legale internaționale privind cooperarea polițienească internațională;

-

standardele de protecție a datelor.

La încheierea modulului „Operational Aspects of European Police Cooperation”, participanții
au făcut aprecieri pozitive la adresa organizării și a evoluției programului de master CEPOL
European Joint Master Programme.

