CENTRUL PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI
ŞI STUDII POSTUNIVERSITARE
din cadrul
COLEGIULUI NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE

Deschiderea cursul postuniversitar
„Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”,
seria noiembrie 2018 – martie 2019
Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”,
prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare organizează, în
perioada noiembrie 2018 - martie 2019, cursul postuniversitar „Drepturile omului în instituţiile de
ordine şi siguranţă publică”, care formează competenţe profesionale în domeniul drepturilor omului,
domeniu de maxim interes în contextul actual, având în vedere obligaţiile asumate de România în
relaţia cu instituţiile europene.
În data de 19.11.2018, la sala
Colegiului Naţional de Afaceri Interne, a avut
loc deschiderea cursului, la care au participat
reprezentanți ai conducerii Academiei de
Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, cadre
didactice de specialitate din cadrul instituţiei şi
invitaţi de la instituţiile partenere: domnul
Mircea Mocanu – şeful Biroului Român al
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie,
doamna Carolina Marin – reprezentantă a
Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi al
Naţiunilor Unite (UNHCR), doamna lt.col.
Mădălina-Daniela Ghiba – şeful Centrului de
Drept Internaţional Umanitar din cadrul
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, doamna Oana Vasile – preşedintele Asociaţiei pentru
Promovarea Migraţiei Legale.
Momentul deschiderii a fost marcat de către prorectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza”, doamna comisar șef prof.univ.dr. Veronica Stoica, care a transmis mesajul rectorului de
susținere din partea conducerii Academiei de Poliţie pentru desfășurarea tuturor activităților din cadrul
cursului.

Directorul Colegiului Naţional de
Afaceri Interne, domnul conf.univ.dr. Cătălin
Andruş şi şeful Centrului pentru Promovarea
Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare,
conf.univ.dr. Viorel Velişcu au prezentat
invitaţii şi cadrele didactice ale cursului şi au
întâmpinat cursanţii cu mesaje de încurajare
pentru parcurgerea şi finalizarea cursului.
Importanţa cursului a fost evidenţiată din
punct de vedere al existenţei unui interes
deosebit la nivel internaţional pentru
promovarea cât mai largă a drepturilor omului,
de crearea unui cadru legal cât mai diversificat de colaborare internaţională în acest domeniu, de
realizare a unui sistem cât mai complex de apărare, pe diferite cai legale a drepturilor omului în variate
domenii şi de asigurare cât mai deplină a transpunerii în practică a acestora.
În intervenţiile invitaţilor a fost
abordată
problematica
respectării
drepturilor omului în sfera de activitate a
instituţiilor pe care le reprezintă,
evidenţiind importanţa domeniului în
contextul actual, cu accent pe colaborarea
profesională la nivelul instituţiilor de
ordine publică şi siguranţă naţională şi
celelalte instituţii sau organizaţii al căror
obiect de activitate implică domeniul de
referinţă.
Cursanţii au fost felicitaţi pentru
iniţiativa de a participa la un curs cu o
tematică atât de importantă şi cu o largă
abordare la nivel internaţional, atât în cadrul instituţiilor statului, cât şi la nivelul unor importante
organisme internaţionale, fiind un subiect de actualitate, dar în acelaşi timp, întâlnit de-a lungul
timpului, în diferite contexte sociale, economice şi politice.
În partea a doua a activităţii, domnul
conf.univ.dr. Viorel Velişcu a prezentat un
scurt istoric al Centrului pentru
Promovarea Drepturilor Omului şi Studii
Postuniversitare şi al Cursului „Drepturile
omului în instituţiile de ordine şi siguranţă
publică”, disciplinele şi graficul de
desfăşurare a cursului, precum şi cadrele
didactice pentru fiecare disciplină de curs.

