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ştiinţifică

Activităţile din cadrul acestui proiect

desfăşurat în parteneriat cu Universitatea

au fost susţinute de un grup de lucru

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a început

format din 50 de cursanţi şi cadre didactice,

în anul 2009 de la o idee care a devenit

toţi confirmând regula conform căreia

apoi

oamenii

Proiectul

plan,

iar

cercetare

ulterior

strategie

perseverenţi

sunt

oameni

implementată în anul 2010, ceea ce

puternici, cu o inteligenţă emoţională

confirmă pe tendinţa ascendentă în ceea ce

ridicată, care ştiu să-şi canalizeze forţa

priveşte activitatea Academiei de Poliţie

interioară pentru a duce la bun sfârşit ceea

„Alexandru Ioan Cuza” pe linia misiunilor

ce îşi propun, în ciuda oricăror greutăţi.
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de

competenţelor

anume

Motivaţia de lungă durată, dublată de

transmiterea de informaţie utilă şi de

imaginea unui obiectiv îndrăzneţ, au

calitate către beneficiar în ceea ce priveşte

susţinut procesul de catharsis al acestor

ordinea publică şi siguranţa naţională, dar

colegi

şi în derularea de proiecte împreună cu

depăşească obstacolele neprevăzute, să nu

parteneri

internaţionali

se abată de la scopul propus sau să aibă

referitoare la experienţa ştiinţifică şi la

îndoieli şubrezitoare şi să depăşească orice

schimbul de experienţă universitară, în

impas. Şi n-au lipsit nici astfel de

acest caz punându-se bazele formării

momente, mai ales în plan organizatoric,

continue pe principalele direcţii şi orientări

atunci când fostul manager de proiect a

de dezvoltare din cercetarea criminalistică

ales un alt drum.

naţionali

sale

sau

şi

aplicată.

În

În acelaşi timp, şi partenerul cu
drepturi

entuziaşti

depline

-

Universitatea

toţi

care

aceşti

au

ani,

reuşit

să

activităţile

proiectului s-au desfăşurat atât teoretic, cât
şi practic, s-a lucrat în echipe, au fost

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a cunoscut

împărtăşite

experienţe

profesionale

un parcurs ştiinţific similar, ceea ce ne

personale aparte, au fost simulate anumite

îndreptăţeşte să sperăm la continuarea şi

secvenţe pedagogice, s-au creat dezbateri

dezvoltarea acestui demers.

pe teme specifice, astfel încât să se
realizeze un management calitativ superior
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al timpului, echipamentului şi resurselor

informaţiile clasificate şi comportamentul

umane. Moderatorii activităţilor au folosit

cursanţilor sunt de apreciat în termeni

metoda deducţiei, au fost buni ascultători,

laudativi.

dar au indus linia directoare a activităţii,

O

aceea

a

unei

învăţări

sociale,

prin

de

principii

au

fost

introduse şi respectate, în acord cu

stimularea dialogului, prin preîntâmpinare,

misiunea

prin crearea curiozităţii, prin munca în

transparenţa în luarea şi aplicarea deciziilor,

echipă.

recunoaşterea colegială a meritelor, etica
Cadrele didactice au creat şi au

cursului

profesională

şi

masteral:

colegială,

echitate,

performanţa

menţinut o atmosferă de verticalitate şi

didactică, pedagogică şi ştiinţifică. Efectele

prestanţă. Nu a fost lăsată impresia de

în plan uman au fost următoarele:

îndrumare, ci de cooperare, cursanţii



s-a

realizat

o

sesizând atitudinea de parteneriat colegial

experienţă

pe care cadrele didactice au adoptat-o. În

pentru cursanţi;

şedinţele comune de analiză a activităţilor



desfăşurate, s-a sugerat mereu ideea că
discuţiile-dezbatere pe teme profesionale şi
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serie

transmitere

reciproc

de

avantajoasă

s-a stabilit un fir roşu al activităţilor
următoare;



s-a obţinut o mai bună cunoaştere şi

cazuri concrete trebuie să se perpetueze

recunoaştere a celor implicaţi în

prin efectul denumit „bulgăre de zăpadă”,

activităţi;

astfel încât să se creeze pe viitor o



s-a muncit foarte bine în echipă;

motivaţie intrinsecă pentru munca în



au fost dezbătute, dar şi fixate

operativ. De altfel, misiunea principală a

principiile teoretice de drept penal,

fost aceea de a forma cursanţii, astfel încât

drept

să se producă diseminarea cunoştinţelor

criminologie,

către societate.

deplină cu programele analitice.

Programul, în ansamblul lui, a fost
echilibrat, el incluzând participări la
activităţi practice valoroase din punctul de

procesual

penal

în

şi

concordanţă

În 2013, rezultatele demersului de
cercetare ştiinţifică n-au întârziat să apară:


modernizarea

laboratoarelor

şi

vedere al fixării acquis-ului teoretic. Este

revizuirea cursurilor şi proiectelor

de remarcat şi faptul că timpul liber a fost

în

valorificat de cursanţi într-o manieră

programelor de studii şi cele ale

interesantă prin întâlniri informale de tip

societăţii;

concordanţă

cu

cerinţele

echipe eficiente. Ţinuta, punctualitatea,
auto-responsabilizarea
148

în

lucrul

cu
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extinderea relaţiilor de colaborare

la realizarea unor activităţi de

de profil din alte centre universitare

cercetare interdisciplinară;

ţară

sau

încurajarea

străinătate

prin

proiecte

din

unor

editarea

sau

reeditarea

“Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul
criminalisticii în activitatea judiciară”
POSDRU/86/1.2/S/62307
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013

specifice activităţilor facultăţii cu
scopul

realizate cu ajutorul studenţilor şi

vizibilitate.
Organizarea

creşterii

gradului

acestui

masterat

de

a

poată răspunde exigenţelor impuse

reconfirmat fără doar şi poate rolul

de

fundamental al Academiei de Poliţie

normele

de

acreditare

şi

reacreditare;

„Alexandru Ioan Cuza” şi al Universităţii

încurajarea realizării de articole

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în

ştiinţifice

ansamblul

sau

de

cursuri,

instituţiilor

de

învăţământ

superior ale statului.

studenţi şi publicarea acestora în

Dincolo de o reuniune ştiinţifică, a fost

reviste/edituri recunoscute CNCS şi

o întâlnire de suflet pentru cei care-şi

/sau indexate internaţional;

iubesc

modernizarea procesului de predare

eveniment de referinţă despre care se vor

şi

rosti multe cuvinte frumoase de-acum

evaluare

prin

promovarea

tehnologiilor educaţionale avansate
bazate pe instrumente IT şi multi-



extinderea unor lucrări de cercetare

manuale şi îndrumare de laborator

monografii sau tratate de către



crearea unui colectiv de cercetători
pasionaţi;

unor

pentru aceştia, astfel încât să se






domeniu;



extinderea iniţiativelor referitoare

didactică şi ştiinţifică cu facultăţi
din





şi

îşi

respectă

profesia,

un

înainte.
Aşadar, putem îndrăzni să apreciem că

media;

proiectul a avut şi va avea un puternic

dezvoltarea bazei de informare a

impact pozitiv în sfera academică şi

bibliotecii cu reviste de specialitate,

profesională, din domeniul criminalisticii

cărţi, lucrări de disertaţie etc.;

aplicate.

susţinerea

participării

cadrelor

didactice la competiţiile naţionale
şi internaţionale;
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