
R O M Â N I A  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

 
 

Drd. Anemona Pereș 

TEZĂ DE DOCTORAT 

ARMONIZAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

CALIFICĂRILOR ȘI STANDARDELOR EDUCAȚIONALE 

ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI FRONTIERELOR 

LA NIVEL EUROPEAN 

- REZUMAT - 

 

 

Conducător de doctorat 

Prof. univ. dr.  

                       Dan-Victor Cavaropol 

 

 

Teză elaborată în vederea obținerii 

titlului de DOCTOR în „Ordine Publică și Siguranță Națională” 

 

 

– BUCUREȘTI, 2018 – 



Pagina 2 din 42 

 

CUPRINS 

Capitolul 1. Introducere 

1.1. Considerații generale 

1.2. Motivația alegerii temei, caracterul inovativ 

1.3. Prezentarea generală a lucrării 

1.4. Metodologia de cercetare 

1.4.1. Paradigma teoretico-metodologică, metodele de cercetare 

1.4.2. Obiectivele lucrării 

Capitolul 2. Pregătirea polițiștilor de frontieră în contextul politicilor și proceselor educaționale 

la nivel european 

2.1. Politici educaționale și principalele procese ce definesc evoluția învățământului 

superior și vocațional la nivel european 

2.1.1. Considerații introductive 

2.1.1.1. Educația și pregătirea în tratatele Uniunii Europene 

2.1.1.2. Clarificări terminologice 

2.1.2. Politicile educaționale între strategia de la Lisabona 2000 și noua strategie Europa 

2020 – repere ale cooperării europene în domeniul educației, pregătirii și a învățării pe 

tot parcursul vieții 

2.1.3. Procesul de la Bologna 

2.1.4. Procesul de la Copenhaga 

2.1.5. Cadrul european al calificărilor în contextul proceselor Bologna/Copenhaga și a 

politicilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

2.2. Pregătirea și formarea polițiștilor de frontieră la nivel european. Rolul Agenției Frontex 

2.2.1. Contextul politic-strategic în domeniul asigurării securității interne a Uniunii 

Europene și a managementului integrat al frontierelor și impactul asupra pregătirii și 

educației în domeniul sectorial 

2.2.1.1. Programul Stockholm și Strategia de securitate internă a Uniunii Europene 

2.2.1.2. Schema europeană de pregătire în domeniul de aplicare a legii 

2.2.1.3. Conceptul de management integrat al frontierelor și abordarea pregătirii 

polițiștilor de frontieră în contextul IBM 

2.2.2. Rolul Agenției Frontex în armonizarea și creșterea calității învățământului de 

poliție de frontieră la nivel european 

2.3. Delimitări conceptuale, cadrul tematic general 

2.3.1. Clarificări conceptuale: calificări, cadre ale calificărilor, standarde ocupaționale, 

standarde educaționale 

2.3.1.1. Calificări și cadrele calificărilor 

2.3.1.2. Standarde ocupaționale și standarde educaționale 

2.3.1.3. Analiză comparativă și relații 

2.3.2. Problematica asigurării calității 

2.3.2.1. Introducere, definirea conceptului de calitate 

2.3.2.2. Contextul european al asigurării calității în învățământul vocațional și superior 

prin procesele de la Bologna și Copenhaga 

2.3.2.3. Asigurarea calității ca prioritate comună a educației superioare și vocaționale 

și a învățării pe tot parcursul vieții 

2.3.2.4. Clarificări terminologice legate de asigurarea calității 

2.3.3. Noțiunea de „armonizare" în domeniul educației versus managementul frontierelor 

la nivel european 



Pagina 3 din 42 

 

Capitolul 3. Cadrul european sectorial al calificărilor profesionale în domeniul poliție de 

frontieră – instrument principal de armonizare și asigurare a calității în domeniul poliție de 

frontieră la nivel european 

3.1. Cadrul european sectorial al calificărilor profesionale în domeniul poliție de frontieră: 

necesitate, beneficii, principii, prezentare generală 

3.1.1. Fundamentare 

3.1.2. Caracteristicile fundamentale și principiile ce caracterizează procesul și produsul 

CECSPF 

3.1.3. Metodologia de creare a cadrului european al calificărilor profesionale in domeniul 

poliție de frontieră: procesul de elaborare, dezvoltare si validare internă si externă, 

evaluare independentă. Structura finală a produsului 

3.1.4. Perspective de integrare si modalități de utilizare a cadrului european al 

calificărilor la nivel european si național 

3.1.5. O analiză critică a procesului de elaborare și a metodologiei CECSPF – dificultăți 

întâmpinate 

3.2. Aplicarea CECSPF în designul curricular pentru programele de pregătire, formare și 

perfecționare în domeniul managementului frontierelor 

3.2.1. Elemente psiho-pedagogice de educație a adulților în contextul învățării specifice 

domeniului de poliție de frontieră. Principiile designului curricular centrat pe rezultatele 

învățării, în conformitate cu principiile proceselor Bologna și Copenhaga 

3.2.1.1. Introducere 

3.2.1.2. Principiile învățării la adulți 

3.2.2. Utilizarea rezultatelor învățării de nivel sectorial în elaborarea de cursuri în 

domeniul poliție de frontieră. Modalități de proiectare curriculară folosind cadrul 

sectorial ca referinț  

3.2.2.1. Aplicarea principiilor proceselor de la Bologna și Copenhaga în pregătirea 

polițiștilor de frontieră – rezultatele învățării ca element central 

3.2.2.2. Diferența dintre scopuri, obiective și rezultatele învățării. Delimitări 

conceptuale 

3.2.2.3. Ghid practic pentru formularea rezultatelor învățării în contextul designului 

curricular, folosind cadrul sectorial CECSPF 

3.2.3. Designul curicular în cazul MECMSF – exemplu de utilizare a CECSPF 

3.2.4. Concluzii 

3.3. Asigurarea calității calificărilor europene în domeniul poliție de frontieră – un model 

sistemic de asigurare a calității în baza cadrului sectorial CECSPF 

3.3.1. Introducere 

3.3.2. Necesitatea implementării unui sistem de asigurare a calității pregătirii oferite de 

Frontex 

3.3.2.1. Situația actuală și analiza deficiențelor 

3.3.2.2. Beneficiile sistemului de asigurare a calității 

3.3.2.3. Managementul calității versus asigurarea calității în domeniul educațional  

3.3.3. Prezentarea sistemului de asigurare a calității pentru Unitatea de pregătire a 

Frontex – furnizor atipic de instruire profesională 

3.3.3.1. Fundamentele cadrului de asigurare a calității 

3.3.3.2. Etosul și principiile sistemului de asigurare a calității. Cultura calității 

3.3.3.3. Sistemul de politici și proceduri de asigurare a calității – un model posibil. 

Obiective și linii directoare 

3.3.3.4. Cicluri și procese QA 

3.3.4. Remarci concluzive 

3.4. Considerații finale și perspective 



Pagina 4 din 42 

 

3.4.1. Impactul CECSPF la nivel european și național 

3.4.2. Perspective 

3.4.3. Problema erorii de traducere terminologică a EQF în România și impactul acesteia 

asupra calității învățământului și a calificărilor la toate nivelurile 

Capitolul 4. Programul european comun de master în domeniul Managementului strategic al 

frontierelor – studiu de caz 

4.1. Argument 

4.2. Repere teoretice 

4.2.1. Cadrul politicilor educaționale europene de referință 

4.2.2. Clarificări conceptuale 

4.2.3. Calitatea MECMSF de program transnațional comun integrat autentic 

4.3. Prezentare generală a programului MECMSF 

4.3.1. Fundamentele și premisele programului 

4.3.2. Descriere generală a programului, viziunea pedagogică 

4.3.3. Procesul de proiectare a programului 

4.3.3.1. Principiile de design al proiectului 

4.3.3.2. Caracteristicile procesului de proiectare curriculară și reflectarea 

multidimensională a CECSPF 

4.3.3.3. Procesul de negociere a acordului de consorțiu, de acordare a diplomei 

comune și elaborarea reglementărilor interne ale programului 

4.3.3.4. Procedura de acreditare internațională 

4.4. Structura consorțiului și sistemul integrat de asigurare a calității 

4.4.1. Compoziția actuală a consorțiului 

4.4.2. Fundamentele cadrului de asigurare a calității programului. Cultura calității 

4.4.3. Structura de guvernare și asigurare a calității 

4.5. Dificultăți, obstacole, soluții 

4.5.1. Specificul MECMSF în raport cu alte programe academice comune 

4.5.2. Dificultăți întâmpinate și soluții identificate 

4.6. Lecții învățate din experiența MECMSF 

4.7. Perspectiva reacreditării programului și adoptarea Abordării Europene de către 

consorțiul MECMSF – noi provocări și soluții posibile. MECMSF ca exemplu de bună 

practică la nivel european 

4.8. Concluzii, recomandări, perspective de amendamente legislative. Cazul specific al 

României în contextul MECMSF 

4.8.1. Concluzii generale 

4.8.2. Recomandări 

4.8.2.1. Recomandări adresate practicienilor 

4.8.2.2. Recomandări adresate instituțiilor 

4.8.3. Semnificații pentru România 

4.8.3.1. Lacunele și inconsistențele legislației românești 

4.8.3.2. Obstacolele specifice participării României la MECMSF 

4.8.3.3. Cerința 180ECTS+120ECTS sau 240ECTS+60ECTS 

4.8.3.4. RPL – Recunoașterea învățării anterioare – informale și non-formale 

4.8.3.5. Numărul de ore de studiu / ECTS 

4.8.3.6. Diploma comună 

Capitolul 5. Considerații finale 

5.1. Concluzii finale 

5.2. Perspective de continuare a cercetării 

Bibliografie 



Pagina 5 din 42 

 

Armonizarea și asigurarea calității 

calificărilor și standardelor educaționale 

în domeniul managementului frontierelor la nivel european 

 

 

 

REZUMAT 

 

 

1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

 

”Education is the most powerful weapon  

which you can use to change the world”  

(Nelson Mandela) 

 

 Carta Albă asupra Viitorului Europei subliniază faptul că succesul proiectului european 

depinde de capacitatea Uniunii Europene (UE) de a construi un viitor mai bun pentru cetățenii 

săi. Rolul educației este primordial în construirea unei societăți moderne, incluzive, bazate pe 

valori democratice, etică și drepturi fundamentale, se arată în documentul Comisiei Europene 

ce cuprinde reflecții și scenarii pentru UE27 până în 2025 (European Commission, 2017). 

 Crizele economice și sociale continue la nivel global, creșterea ratei șomajului, 

schimbările demografice, fenomenul migraționist accentuat, competiția asupra resurselor, 

conflictele între state, terorismul, radicalizarea și extremismul, toate acestea reprezintă factori 

defavorizatori și destabilizatori în contextul internațional. Cu atât mai mult acum, din cauza 

acestor condiții nefavorabile este cu atât mai importantă cultivarea cooperării, a schimburilor 

culturale și a internaționalizării, a întăririi legăturilor transnaționale, pentru a combate aceste 

tendințe și fenomene. Mobilitatea și internaționalizarea facilitează înțelegerea transculturală 

reciprocă, sensibilizarea asupra punctelor de vedere diferite, abilitatea de a lucra și studia 

împreună cu oameni care aduc puncte de vedere diferite, abilități diferite, în condițiile apariției 

de tehnologii noi și în rapidă dezvoltare. 

 În contextul fenomenului globalizării, educația are rolul esențial de a promova 

înțelegerea interculturală, gândirea critică, toleranța religioasă și politică, egalitatea de șanse, 

non-discriminarea, valorile democratice și societale. Rolul educației este acela de a asigura 

formarea competențelor necesare cetățenilor Europei pentru o bună inserție socio-profesională, 

pentru a contribui la creșterea calității vieții, la productivitate, inovație, cercetare și dezvoltare 

tehnologică. Sistemele educaționale sunt chemate să creeze instrumente și cadre care să permită 

recunoașterea competențelor formate în sisteme educaționale diferite, inclusiv de pe alte 

continente, contribuind la succesul gestiunii fenomenului migraționist care totodată aduce 

abilități și calificări noi în spațiul european. 

 Educația și pregătirea în domeniul de poliție de frontieră la nivel european nu sunt cu 

nimic diferite. Profesia de polițist de frontieră este prin natura sa o profesie „europeană", bazată 

pe legislație comună și în cadrul căreia misiunile și activitățile comune la frontierele externe 

solicită proceduri comune, un limbaj comun, valori comune și pregătire profesională în baza 

unor standarde comune. 
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 Polițistul de frontieră se află în linia întâi a fenomenului migraționist, este primul 

contact al oricărui cetățean cu Uniunea Europeană și cartea de vizită a oricărei țări. Cu atât mai 

mult, educația și pregătirea în domeniul managementului  frontierelor la nivel european trebuie 

să promoveze cele mai înalte standarde de calitate, etica profesională, respectul pentru 

drepturile fundamentale și performanța, trebuie să asigure formarea competențelor 

transculturale și să promoveze mobilitatea și internaționalizarea, capacitatea de a colabora 

eficient și a lucra împreună cu polițiști din alte state, promovând și demonstrând în conduita 

profesională valorile europene. 

 Esențial în acest sens este ca învățământul de poliție de frontieră în toate formele sale 

(formare, pregătire continuă, perfecționare, specializare, în sfera academică sau vocațională) 

să promoveze alinierea la politicile educaționale europene, asigurarea comparabilității, 

compatibilității și calității calificărilor europene în domeniul de poliție de frontieră, să creeze 

oportunități pentru programe de studii de mobilitate și schimburi de experiență transnaționale, 

sa creeze astfel oportunități polițiștilor de frontieră de a studia împreună la nivel teoretic și 

practic, de a conlucra pentru a găsi cele mai bune soluții europene la problemele naționale și 

europene cu care se confruntă securizarea frontierelor. 

 Toate acestea sunt posibile doar prin armonizarea și asigurarea calității standardelor 

educaționale și a calificărilor în domeniul managementului frontierelor la nivel european, 

printr-o abordare strategică susținută de metode științifice, gândire inovativă critică și o 

înțelegere profundă a importanței și impactului educației și pregătirii asupra profesionalizării 

sectorului de poliție de frontieră1. 

 

 

 

1.2. MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI, CARACTERUL INOVATIV 

 

”If you can’t find a way, create one”(Uknown)  

 

 Motivația alegerii temei rezidă în însuși caracterul inovativ pronunțat, aflat la limita 

superioară a cunoașterii și dezvoltărilor actuale în domeniul educației și pregătirii la nivel 

european. De asemenea, prin natura ocupației actuale am avut oportunitatea de a crea și 

conduce patru proiecte inovative de mare anvergură și impact strategic asupra armonizării 

standardelor educaționale și calificărilor în domeniul managementului frontierelor la nivel 

european, în perioada 2012 – 2018. Rezultatele acestor proiecte s-au concretizat în modificări 

de paradigmă în ce privește modul în care se realizează proiectarea pregătirii în domeniul de 

poliție de frontieră la nivel european și național și asigurarea calității calificărilor sectoriale, 

promovând alinierea sistemelor educaționale naționale de poliție de frontieră la cele mai bune 

practici și standarde europene în domeniu, de ultimă oră.  

 Unul dintre aceste proiecte are un impact major asupra managementului strategic al 

frontierelor externe la nivel european, fiind în sine nu doar o inovație din punct de vedere 

educațional, tehnic, ci și prin contribuția unică la cercetarea/dezvoltarea și perfecționarea 

                                           
1 Facem precizarea că am optat în titlul lucrării pentru termenul generic ”managementul frontierelor” cu intenția 

de a cuprinde toate activitățile de securizare și control al frontierelor la nivel european care în România intră în 

principal în competențele Poliției de Frontieră Române (cu mențiunea că există și alte autorități la nivel national 

care desfășoară activități conexe, dar într-o mai mica măsură). Așadar, prin sintagma ”managementul frontierelor” 

nu ne referim strict la activitățile manageriale, ci la gestiunea comprehensivă a frontierelor, de la nivel de bază la 

nivel strategic, cuprinzând toate activitățile de management integrat al frontierelor în toate ariile și la toate 

nivelurile, așa cum sunt ele descrise în Cadrul sectorial european al calificărilor în domeniul poliție de 

frontieră/management al frontierelor („border guarding” în limba engleză în original) validat la nivel european. 

Astfel, termenii de ”management al frontierelor” sau ”poliție de frontieră” în contextul acestei lucrări vor fi folosiți 

interșanjabili.  
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practicilor de management integrat al frontierelor și la pregătirea personalului managerial în 

acest sens. 

 Proiectele sus menționate au formulat și testat în practică metodologii inovative ce pun 

în aplicare și oferă soluții la problemele și obstacolele ridicate la nivel european în ce privește 

implementarea obiectivelor proceselor Bologna și Copenhaga ce guvernează modernizarea 

învățământului superior și vocațional în Europa. Produsele acestor proiecte au fost recunoscute 

în mediul educațional european pentru caracterul lor inovativ și au fost consultate și 

exemplificate ca modele de bună practică ce susțin dezvoltarea pe mai departe a politicilor și 

proceselor europene ce promovează modernizarea și creșterea calității învățământului superior 

și vocațional, precum și mobilitatea și internaționalizarea. 

 Fiecare din aceste proiecte în sine acoperă domenii de nișă, atât din perspectivă 

educațională, cât și din perspectiva managementului frontierelor, având un caracter unicat, dar 

cu impact generalizat, semnificativ asupra domeniilor sus-menționate, în special asupra 

modernizării și dezvoltării acestora, respectiv a armonizării la nivel european și sunt 

„deschizătoare de drumuri” în aceste privințe. 

 Exemplificam aici doar câteva din valențele inovative ale subiectelor abordate în 

cuprinsul tezei și efectele lor asupra îmbunătățirii și armonizării practicilor și politicilor 

educaționale în domeniul vocațional și superior, precum și în domeniul managementului 

frontierelor. 

 Astfel, Cadrul european sectorial al calificărilor în domeniul poliție de frontieră 

(CECSPF) este primul de acest tip în domeniul de aplicare a legii la nivel european și a fost 

evaluat de experți Bologna din Marea Britanie, Irlanda și alte state ca un exemplu de bună 

practică în ceea ce privește metodologia de construire a unui cadru sectorial. Un număr de 

alte agenții europene și asociații profesionale: European Asylum Support Office – Oficiul 

European pentru Azil (EASO), Rețeaua europeană a instituțiilor și academiilor de Gardă de 

Coastă – ECGFA-NET, European Fishery Control Agency – Agenția Europeană pentru 

controlul pescuitului (EFCA), European Security and Defense College – Colegiul European de 

Securitate și Apărare (ESDC), CEPOL – European Law Enforcement Training Agency 

(Agenția Europeană de Pregătire în domeniul de aplicare a legii)  au inițiat crearea de cadre 

sectoriale similare, urmând metodologia noastră. CEDEFOP (Agenția Europeană pentru 

Învățământ Vocațional) și EQF Advisory Group2 au studiat cadrul sectorial și au apreciat 

valoarea acestuia în ce privește armonizarea și asigurarea calității calificărilor sectoriale. 

 Cadrul sectorial este utilizat în designul curricular la nivel național în toate statele 

membre și statele asociate spațiului Schengen, precum și în state terțe, contribuind la 

armonizarea pregătirii de specialitate în domeniul managementului frontierelor (la nivel de 

rezultate ale învățării), dar și la modernizarea tehnicilor de proiectare curriculară ca atare și la 

promovarea pedagogiei active, a învățării centrate pe student. 

 Exemplul de sistem de asigurare a calității calificărilor europene construit în baza 

cadrului sectorial CECSPF a fost de asemenea apreciat de CEDEFOP ca un sistem inovativ, 

complex și interesant ce poate servi ca model oricăror furnizori de instruire pentru asigurarea 

calității și certificarea proceselor și produselor educaționale proprii, la nivel european sau 

național. Este o inovație și un sistem unic de asigurare a calității calificărilor internaționale 

în domeniul de aplicare a legii ce urmează a fi prezentat ca exemplu de bună practică în cadrul 

întâlnirii la nivel înalt al reprezentanților agențiilor europene din domeniul Justiției și 

Afacerilor Interne (JAI) din 17-18 iulie 2018 de la Budapesta, organizat de CEPOL, la 

solicitarea acestui forum, cu intenția de a împărtăși bunele practici și de a învăța din experiența 

noastră pentru a evalua posibilitățile de aplicare și în cadrul altor agenții din spațiul JAI. 

                                           
2 Grupul de consultanță de pe lângă EQF (European Qualifications Framework) 
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 Masteratul european comun în domeniul managementului strategic al frontierelor 

(MECMSF) a fost prezentat la nenumărate conferințe și întâlniri de lucru internaționale pe tema 

procesului de la Bologna, în cadrul liniei de acțiune “Joint Degrees” (programe comune) unde 

a fost apreciat ca exemplu de program comun transnațional cu un grad ridicat de integrare, 

cu diplomă comună și cu o structură de asigurare a calității unică, robustă și distribuită, 

reflectând în esența sa principiile procesului de la Bologna. 

 MECMSF a servit de asemenea ca studiu de caz pentru testarea și îmbunătățirea 

metodologiei de asigurare a calității (evaluare externă) a programelor transnaționale comune, 

precursor și pilot al Abordării Europene3 adoptate de miniștrii educației la Yerevan în 2015, 

precum și ca exemplu de bună practică în vederea facilitării adoptării Abordării Europene, 

contribuind astfel la promovarea procesului de la Bologna și la pregătirea comunicatului de la 

Paris din mai 2018 din cadrul procesului de urmare și monitorizare a declarației de la Bologna. 

 Cinci state europene (Spania, Olanda, Estonia, Lituania, Letonia) au modificat sau sunt 

în curs de modificare a legislației naționale în domeniul învățământului universitar sau și-au 

actualizat sistemele interne de asigurare a calității la nivel instituțional ca urmare a acestui 

proiect, sau în cursul său, pentru o mai bună aliniere la politicile europene și la dezideratul 

comun de internaționalizare a educației și cooperare europeană. În plus, Universitatea din 

Bologna, partener de proiect, a adoptat o serie de procese de asigurare a calității create de noi 

în contextul acestui proiect, întrucât au fost considerate utile. 

 MECMSF de asemenea introduce un domeniu nou de cercetare aplicată, domeniul 

managementului strategic al frontierelor, prin pregătirea practicienilor în acest domeniu și 

prin crearea premiselor extinderii cadrului sectorial la nivel EQF 8 – nivel doctoral. Mai mult, 

prin formarea liderilor aflați în poziții strategice în organizațiile de poliție de frontieră din 

UE, masteratul contribuie la dezvoltarea managementului integrat al frontierelor europene 

printr-o abordare strategică, cooperantă, în acord cu valorile fundamentale ale Uniunii și 

politicile europene în domeniu și acoperă o deficiență în sistemul de pregătire al managerilor 

din polițiile de frontieră la nivel european, acest program fiind unic în Europa și din punctul de 

vedere al conținutului calificării (conținutul pregătirii), nu doar prin modul de proiectare și 

asigurare a calității calificării internaționale reprezentată de MECMSF. 

 In lucrarea de față analizez procesul de elaborare al produselor educaționale amintite, 

metodologiile, lecțiile învățate, factorii de succes și factorii inhibitori și propun modele 

metodologice și soluții care pot fi urmate de alte instituții, asociații, consorții, entități și 

organizații interesate de a iniția demersuri similare. 

 Toate acestea sunt analizate în contextul studiilor și stadiului actual al cunoașterii în 

domeniu, în contextul experiențelor similare sau, mai bine spus, al lipsei de experiențe similare 

semnificativă la nivel european. 

 În final, o altă motivație care a marcat decizia de a aborda acest subiect a fost 

determinată de experiența de a asista la situația în care Academia de Poliție ”Al. I. Cuza” a fost 

obligată să se retragă dintr-un consorțiu internațional de mare vizibilitate și să-și diminueze 

rolul în acest proiect de interes strategic pentru România, din cauza legislației naționale 

restrictive în domeniul educației, nealiniate la standardele europene. Cu toate demersurile 

făcute atât de agenția Frontex4, cât și de personalul Academiei de a găsi soluții care să 

                                           
3 Abordarea Europeană - European Approach for Quality Assurance of Joint programmes (EA) - document adoptat 

în cadrul Conferinței de la Yerevan a Miniștrilor Educației din statele membre ale spațiului european al 

învățământului superior (SEÎS/EHEA) care propune o metodologie pentru eliminarea obstacolelor programelor 

transnaționale comune prin stabilirea de standarde bazate pe instrumentele procesului de la Bologna, fără aplicarea 

criteriilor naționale suplimentare, precum și facilitarea unei abordări integrate a asigurării calității programelor 

comune care reflectă în mod autentic caracterul comun, integrat („joint"). (Hopbach, 2017). 
4 Frontex – Agenția Europeană pentru Frontiere și Gardă de Coastă, creată pentru a promova, coordona și dezvolta 

managementul integrat al frontierelor europene în conformitate cu carta europeană a drepturilor fundamentale și 
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navigheze prin hățișul confuz și contradictoriu al legislației naționale, acest lucru nu a fost 

posibil în România, spre deosebire de cazul altor state aflate în situații similare și unde astfel 

de modificări legislative sau excepții specifice au fost acceptate în urma lobby-ului pe care l-

am făcut în colaborare cu instituțiile naționale interesate (Estonia, Letonia, Lituania, Spania, 

Olanda). Mi-am propus la acel moment să acord timpul și efortul necesar analizei în detaliu a 

legii educației naționale și reglementărilor conexe pentru a semnala neconcordanțele, 

contradicțiile și limitările pe care aceasta le impune asupra participării instituțiilor de 

învățământ din România la parteneriate internaționale și să atrag atenția asupra efectelor 

negative asupra mobilității, internaționalizării și asigurării calității învățământului românesc, a 

accesului la cunoaștere și cercetare de ultimă oră, a nealinierii la politicile și cele mai bune 

practici europene și în speranța că acest demers științific poate servi unor schimbări pozitive în 

perspectivă, sau cel puțin poate servi conștientizării gravității problemelor discutate aici, la 

nivelul factorilor de decizie. 

 

 

 

1.3. PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRĂRII 

 

 Lucrarea este structurată sub forma a 5 capitole. 

 Primul capitol introduce subiectul tezei printr-o serie de considerații generale și 

argumentează alegerea temei de studiu, subliniind elementele de noutate aduse de lucrare și 

impactul celor prezentate asupra pregătirii și educației în domeniul de management al 

frontierelor la nivel european. Capitolul introductiv de asemenea prezintă metodologia 

abordată și formulează obiectivele lucrării. 

 Capitolul al doilea abordează problematica educației și pregătirii în sectorul poliție de 

frontieră la nivel european, în contextul general al evoluției politicilor educaționale ale Uniunii 

Europene. Capitolul debutează cu o incursiune istorică asupra principalelor repere ale 

cooperării europene în domeniul educației și pregătirii, oprindu-se asupra proceselor de la 

Bologna și Copenhaga ce au o relevanță deosebită în ce privește modernizarea învățământului 

la nivel european în toate domeniile. De asemenea, în acest capitol facem o prezentare generală 

a Cadrului european al calificărilor pentru tot parcursul vieții (EQF) într-o meta-perspectivă, 

întrucât este un element de referință pentru subiectul tezei. Subliniem că aceste fundamente ale 

educației și pregătirii la nivel european sunt abordate în acest capitol ca fundal generic al 

discuțiilor, urmând ca elementele specifice relevante să fie reluate și aprofundate în cuprinsul 

fiecărui capitol ce urmează, în măsura în care sunt direct legate de cele discutate în detaliu în 

secțiunile respective. 

 Pe fondul general conturat de politicile educaționale europene, continuăm prin a analiza 

prioritățile și strategiile europene în domeniul securității interne și a managementului 

frontierelor externe UE (Programul Stockholm, Strategia de securitate internă a UE, Schema 

europeană de pregătire în domeniul de aplicare a legii – LETS și Strategia de management 

integrat al frontierelor  - IBM) și subliniem modul în care acestea corelează sau se diferențiază 

față de politicile educaționale europene. În acest context, prezentăm rolul agenției Frontex în 

armonizarea pregătirii și calificărilor de poliție de frontieră la nivel european și menționăm 

modalitățile în care agenția contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților educaționale 

                                           
conceptul de management integrat al frontierelor. Agenția gestionează proiectele la care fac referire în această 

lucrare în contextul atribuțiilor sale legate de dezvoltarea și armonizarea pregătirii polițiștilor de frontieră 

europeni. 
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europene, în contextul misiunii sale fundamentale dedicate facilitării cooperării statelor 

membre pentru asigurarea managementului integrat al frontierelor europene în conformitate cu 

carta europeană a drepturilor fundamentale și conceptul de management integrat al frontierelor. 

 Capitolul se încheie cu o secțiune dedicată delimitărilor conceptuale unde definim, 

prezentăm și explicăm o serie de concepte fundamentale cu care vom opera pe parcursul tezei 

(cadre de calificări, standarde ocupaționale etc) și unde de asemenea, analizăm fiecare termen 

din titlul tezei: armonizare, asigurarea calității, standarde educaționale, calificări. 

 Tema centrală a lucrării gravitează în jurul cadrului european sectorial al calificărilor 

de poliție de frontieră și a efectelor directe și indirecte ale acestuia în ce privește armonizarea 

și asigurarea calității calificărilor în domeniu la nivel european. 

 Capitolul al treilea este dedicat metodologiei de elaborare a cadrului sectorial și a 

lecțiilor învățate din experiența respectivă abordate într-o analiză critică. Sunt prezentate de 

asemenea utilizările principale ale cadrului sectorial - designul curricular pe baza rezultatelor 

învățării de nivel sectorial pentru programe de poliție de frontieră și modalitățile de creare a 

unor sisteme de asigurare a calității pentru furnizorii de pregătire profesională atipici (de tipul 

centrelor de pregătire și perfecționare profesională din sectorul de aplicare a legii) aplicând 

standardele și principiile formulate de cadrul sectorial. Aplicațiile cadrului sectorial sunt 

prezentate sub formă de ghiduri metodologice practice.  

 Capitolul al patrulea ilustrează utilizarea complexă a cadrului sectorial în crearea unui 

program transnațional comun, Masteratul European Comun în domeniul Managementului 

Strategic al Frontierelor (MECMSF) abordat din multiple perspective – o ilustrare holistică 

asupra maximizării utilizării cadrului sectorial - din perspectiva designului de curriculum 

integrat; ca ilustrare a creării unui sistem intern integrat de asigurare a calității ce reflectă 

caracterul comun, distributiv, reflectând în același timp principiile cadrului sectorial; în final, 

cazul MECMSF ca promotor al procesului de la Bologna și valențele acestuia de armonizare, 

nu doar a pregătirii polițiștilor de frontieră europeni la nivel înalt, ci și a politicilor europene 

dedicate internaționalizării, convergenței și mobilității învățării, așadar al armonizării 

proceselor și standardelor educaționale la nivel european. 

 Toate acestea sunt analizate într-o manieră reflexivă și sub aspectul oportunităților de 

a transfera experiența noastră la alte situații și contexte similare, facilitând astfel crearea de 

cadre sectoriale, programe comune transnaționale, programe de pregătire în domeniul sectorial 

de orice tip (vocațional sau superior) și, de asemenea, înființarea de sisteme de asigurare a 

calității pentru centrele de pregătire din domeniul vocațional și superior. 

 Fiecare capitol conține o secțiune de concluzii specifice, iar concluziile finale reiau 

problematica tezei sub aspectul impactului celor prezentate asupra armonizării și asigurării 

calității calificărilor europene și standardelor educaționale din domeniul sectorial, 

demonstrând atingerea obiectivelor tezei. Un element important al tezei îl reprezintă analiza 

critică a lacunelor și ambiguităților legislației românești din domeniul educației, referitoare la 

aspectele esențiale abordate în lucrare, însoțite de propuneri concrete de îmbunătățire și de 

semnalarea impactului negativ a celor identificate asupra alinierii învățământului românesc la 

politicile, standardele și cele mai bune practici europene în domeniu. De asemenea, cu această 

ocazie ilustrăm dificultățile proceselor Bologna/Copenhaga – a celor cu care ne-am confruntat 

în elaborarea proiectelor supuse studiului tezei și propunem soluții și recomandări tuturor 

categoriilor de beneficiari instituționali la nivel european și național (agenții de acreditare și 

asigurare a calității, ministere ale educației, asociații europene din domeniul asigurării calității, 

instituții de învățământ vocațional sau superior), în baza celor experimentate cu succes în 

cadrul acestor proiecte. 

 Secțiunea concluziilor finale conține de asemenea câteva perspective imediate de 

continuare a studiului și câteva direcții de acțiune concrete dedicate continuării demersurilor 

de armonizare și asigurare a calității calificărilor europene și standardelor educaționale din 
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domeniul sectorial pe care intenționez să le urmez în continuare în activitatea profesională 

practică și științifică. 

 Fiecare capitol cuprinde o secțiune de clarificări terminologice specifice, întrucât 

variația terminologiei este foarte largă, cu atât mai mult cu cât documentele de referință studiate 

în cursul elaborării tezei utilizează terminologia europeană și nu pe cea românească, iar în 

multe situații terminologia respectivă nu există încă în limba română, din cauza elementului de 

noutate al conceptelor discutate care nu au pătruns încă în vocabularul de specialitate al limbii 

române, întrucât realitățile denumite nu se regăsesc în realitatea concretă a învățământului 

românesc actual. Clarificările terminologice sunt însoțite de definiții, delimitări conceptuale 

acolo unde este necesar, sau explicații ale accepțiunii pe care o acord termenului respectiv în 

lucrare. 

 

 

 

 

1.4. METODOLOGIA LUCRĂRII 

 

”If you do not know how to ask the right question,  

you discover nothing” (W.E. Deming) 

 

 

1.4.1. PERSPECTIVA TEORETICO-METODOLOGICĂ, METODELE DE 

CERCETARE 

 

 Datorită subiectului abordat în această lucrare, paradigma de cercetare este specifică 

cercetării educaționale, un domeniu de cercetare cu un pronunțat caracter inter-disciplinar 

care îmbină elemente de cercetare psihologică, pedagogică, sociologică, iar în cazul nostru se 

adaugă și elemente de analiză legislativă comparată. 

 Scopul cercetării în domeniul educațional este acela de a contribui la dezvoltarea 

cunoașterii domeniului, a înțelegerii, explicării și modernizării politicilor și practicilor 

educaționale, a optimizării sistemelor și proceselor educaționale, toate acestea fiind în mod 

evident scopurile lucrării de față ce contribuie la promovarea, aplicarea în practică și avansarea 

proceselor vizate de reformele educaționale subsumate declarațiilor de la Bologna și 

Copenhaga, cu aplicabilitate la domeniul managementului frontierelor. 

 Cercetarea educațională include valențe de investigare teoretică, reliefate în capitolele 

și subcapitolele dedicate trecerii în revistă a principalelor procese de reformă educațională la 

nivel european, ce cuprind și o analiză critică a limitelor acestora, precum și subcapitole 

dedicate delimitărilor și clarificărilor conceptuale, inclusiv prin introducere de 

terminologie nouă în limba română (prin traducere din limba engleză), având în vedere faptul 

că unele concepte abordate în lucrare nu au pătruns în vocabularul de specialitate în limba 

română, practica educațională națională nefiind suficient de avansată în aceste domenii 

specifice, după cum am menționat anterior. De asemenea, cercetarea educațională are valențe 

practico-aplicative – aspect evident în lucrare, întrucât aceasta abordează câteva proiecte 

concrete de inovare a domeniului educațional, extrăgând și extrapolând lecțiile învățate la alte 

contexte și situații similare, prin aplicabilitatea acestora. 
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 Specific cercetării educaționale, ca parte a domeniului mai larg al cercetării în domeniul 

științelor sociale, este faptul că aceasta în același timp cuprinde elemente de cercetare 

fundamentală (prezente în lucrarea noastră prin investigarea teoretică și abordarea de concepte 

fundamentale în domeniul educației) și cercetare aplicată (prin valențele practico-aplicative 

ale tezei de creare de ghiduri și metodologii specifice, natura inovativă a proiectelor asupra 

cărora se efectuează studiul și aplicabilitatea concluziilor pentru optimizarea politicilor, 

proceselor și practicii educaționale, caracterul ameliorativ al tezei); cercetare normativă 

(prin analiză legislativă și discuția politicilor și practicilor educaționale europene și naționale, 

prin demersul științific orientat explicit către îmbunătățirea acestora și introducerea de noi 

proceduri, ghiduri, tehnici și metodologii dedicate optimizării practicii). Lucrarea abordează 

fenomene educaționale din perspectivă sistemică, la nivel de sisteme, politici, procese 

educaționale, implicând analize descriptive și evaluative ale acestora, respectiv ale principalilor 

factori implicați – de unde rezultă caracterul normativ al cercetării de față); cercetarea acțiune 

(vom aborda pe larg mai jos valențele de cercetare-acțiune, sau cercetare acțională, de reflectare 

în și după acțiune asupra practicii, metoda fundamentală de studiu a tezei); de asemenea, 

elemente de cercetare prospectivă (orientată către dezvoltarea proceselor și fenomenelor 

educaționale din perspectiva atingerii obiectivelor sociale mai înalte, a îndeplinirii cerințelor 

sociale, al rolului educației și pregătirii de poliție de frontieră în contextul fenomenului 

globalizării, al migrației și mobilității internaționale) și retrospectivă (elemente de studiu al 

evoluției proceselor și politicilor educaționale la nivel european, al traseului istoric și relevanței 

asupra stadiului actual). Elemente de cercetare preponderent descriptivă sunt de asemenea 

prezente în cuprinsul tezei. 

 Cercetarea educațională cuprinde crearea de metodologii și instrumente noi de lucru 

(în cazul nostru vorbim de o metodologie de elaborare a unui cadru european de calificări 

sectoriale, un ghid de proiectare curriculară folosind rezultatele învățării de nivel sectorial, o 

metodologie de creare a unui sistem de asigurare a calității calificărilor și, respectiv, o 

metodologie de proiectare a unui program transnațional comun cu diplomă comună ce conține 

un curriculum integrat și un model sistemic de asigurare a calității). De asemenea, cercetarea 

educațională acoperă și interpretarea faptelor cunoscute din perspective noi – în cazul 

nostru, analiza legislativă și analiza critică a acesteia din perspectiva politicilor europene atinge 

și acest domeniu. 

Lazarsfeld (1959) subliniază cele 6 etape ale cercetării: 

• Delimitarea obiectului de studiu – extragerea acestuia din câmpul mai larg al 

cunoașterii. În cazul nostru, vorbim de armonizarea și asigurarea calității calificărilor și 

standardelor educaționale în domeniul managementului frontierelor la nivel european. 

• Analiza și clarificarea conceptelor – după cum am ilustrat anterior, în această 

lucrare alocăm un spațiu larg și absolut necesar analizei conceptelor, precum și clarificării 

ambiguităților terminologice, în special în domeniul legislativ. Conceptele și evoluția 

proceselor educaționale relevante sunt abordate inițial la modul generic, servind drept 

cadru al discuțiilor, după care conceptele și noțiunile specifice sunt analizate, comparate, 

clarificate, definite și puse în relație cu cele studiate în mod concret, în fiecare capitol și 

subcapitol. 

• Analiza metodelor și tehnicilor de cercetare – vom detalia în cele ce urmează 

metodele de investigare pentru care am optat în această lucrare. 

• Aplicarea convergentă a mai multor metode de studiu – în cazul nostru 

sursele de informații și modalitatea de investigare a acestora este multiplă, după cum 

explicăm în continuare. 

• Verificarea și sistematizarea datelor - aplicabilă mai curând cercetării 

cantitative – în cazul nostru vorbim în mod evident de cercetare calitativă 
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• Formularea concluziilor – în studiul de față am formulat concluzii și 

recomandări specifice la nivelul fiecărui capitol și de asemenea, formulăm concluzii și 

recomandări generale, la finalul tezei, integrând elementele specifice prezentate anterior. 

 După cum am menționat anterior, teza se constituie sub forma cercetării calitative, 

implicând multiple surse de informare, metode empirice și narațiuni (studiu de caz, experiența 

personală și introspectivă, studiul documentar, analiză legislativă, discutarea și analiza 

interpretativă a unor interacțiuni specifice etc. (Chelcea 2007, p. 76). Specifice cercetării 

calitative sunt abordarea naturalistă și interpretativă, observarea, analiza și interpretarea 

fenomenelor în mediul lor natural, în curs de desfășurare și în contextul semnificațiilor 

construite de participanți și de observator (Denzin, Lincoln, 1994). 

 Cercetarea calitativă, prin caracteristicile sale principale mai este definită și ca 

cercetare interpretativistă sau constructivistă (prin construire de sensuri și semnificații), 

respectiv etnografică (Bryman, 2016, p. 459), toate aceste caracteristici regăsindu-se în 

abordarea noastră. 

 În calitate de cercetare calitativă, studiul de față este intensiv, mergând în profunzimea 

aspectelor studiate, deși acoperă la nivel generic o arie mai largă de politici și procese 

educaționale cu rol de creare a contextului discuției. Aspectele cantitative nu sunt importante 

în acest studiu, nu se fac cuantificări nici la momentul culegerii de date, nici la momentul 

prelucrării și interpretării acestora, ci sunt analizate elementele explicative, cauzale, 

relaționarea elementelor discutate, abordarea de procese și structuri la nivel micro și macro 

(Ambert et 1l, 1995, p. 880). După cum arată autorii menționați, cercetarea calitativă urmărește 

descoperirea și nu verificarea realităților discutate – în cazul nostru optimizarea/crearea, 

inovarea practicilor educaționale studiate, modificarea perspectivei asupra celor deja 

cunoscute. 

 De asemenea, alte caracteristici calitative ale tezei sunt: abordarea comprehensivă, 

abordând subiectele în mod amplu, deschis, operând o analiză calitativă a datelor colectate 

(Paille, 2002, p.55). Cercetarea noastră ilustrează pe deplin caracteristicile cercetării calitative 

subliniate de Paille, respectiv: “comprehensivă, holistică, inductivă, naturalistă, ecologică, 

umanistă, ancorată empiric, adecvată în special analizei fine a complexității, aproape de 

logicile reale, sensibilă la contextul în care se derulează evenimentele studiate, atentă la 

fenomenele de excludere și marginalizare” (preluat din S. Chelchea, 2007, p. 80). 

 Principalele metode care au guvernat abordarea calitativă a tezei și în jurul cărora 

gravitează celelalte metode și procedee, sunt: cercetarea acțională, studiul de caz și analiza 

tematică. 

  

 Cercetarea acțională 

 Una din metodele principale de cercetare utilizate pentru realizarea tezei a fost 

cercetarea acțională, ce presupune intervenția în cursul desfășurării acțiunilor și proceselor 

educaționale vizate și modificarea acestora, având o dublă funcție, atât cea de cunoaștere 

(gnoseologică, urmărind surprinderea legăturilor și relațiilor dintre fenomenele studiate), cât și 

acțională (praxiologică, ce intenționează introducerea de optimizări în cursul derulării propriu 

zise a procesului). 

 Cercetarea acțională combină așadar cele două caracteristici: caracteristica de 

“cercetare” (un exercițiu de producere de cunoștințe relevante pentru practica educațională, 

Hartas 2010) și elementul de “acțiune” - intervenția asupra practicii cu scopul îmbunătățirii 

acesteia, pentru a crește motivația și productivitatea celor implicați (Carr and Kemmis, 1986: 

193-4, în Hartas, 2010). În consecință, cercetarea acțională are un pronunțat caracter 

participativ, practicienii fiind implicați în procesele de schimbare care le afectează propria 

practică, fiind parte la procesul de luare a deciziilor privind optimizarea practicii, nefiind astfel 

simpli observatori externi, neutri ai practicii educaționale, ci actori și motoare ale acțiunii 
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sociale, educaționale (Lewin, 1946). Când vorbim de practicieni, aici ne referim atât la 

persoana care efectuează cercetarea, cât și la participanții la cercetare (membrii grupurilor de 

dezvoltare a proiectelor educaționale supuse studiului). De asemenea, cercetarea acțională are 

o natură reflexivă și auto-reflexivă, fiind dedicată înțelegerii practicii și a contextelor 

specifice în care aceasta are loc, reflectând asupra acesteia cu scopul optimizării sale (Kemmis 

and McTaggart, 1988). Aceasta permite transferarea și aplicarea concluziilor, recomandărilor 

și a lecțiilor învățate din situațiile și exemplele concrete studiate la alte contexte și cazuri 

similare, susținând și contribuind astfel la facilitarea altor demersuri similare și la promovarea 

de procese de schimbare și optimizare a politicilor și practicii educaționale (Lincoln and Guba, 

1985 în Anderson et al, 2007), acesta fiind scopul analizei critice și diseminării lecțiilor învățate 

atât din crearea și aplicarea cadrului sectorial, cât și din elaborarea sistemului de asigurare a 

calității și a programului transnațional comun – subiectele principale studiate aici. Cercetarea 

acțională nu urmărește generalizarea extinsă, ci găsirea de soluții de optimizare care pot fi 

extrapolate și aplicate în alte contexte similare, prin reflectarea critică asupra practicii, în 

acțiune și asupra acțiunii5 (Schon, 1983). 

 Așadar, cercetarea acțională este situațională (urmărind diagnoza și rezolvarea unei 

probleme în contextul ei specific), colaborativă (presupune colaborarea cercetătorului cu 

actorii sociali implicați – în cazul nostru - membrii grupurilor de proiect, reprezentanți ai 

variatelor instituțiilor de învățământ, ministere, agenții de asigurare a calității, asociații 

europene, factori din domeniul elaborării politicilor educaționale etc); participativă 

(presupune participarea directă, implicarea activă a tuturor factorilor – stakeholderilor 

proceselor educaționale investigate la derularea cercetării); autoevaluativă (presupune 

reflectarea asupra practicii și politicilor, evaluarea permanentă a rezultatelor schimbărilor 

produse de către toți cei implicați); are o finalitate practică și nu doar teoretică; este 

interpretativă (acordând importanță opiniilor și punctelor de vedere diferite ale tuturor 

participanților) și are o orientare critică, vizând schimbarea, optimizarea subiectelor studiate 

– a politicilor și practicilor educaționale (Burns 2000, p. 444 în Chelcea, 2007, p. 201-202). 

 Cercetarea acțională a fost perfect adecvată subiectului de studiu, întrucât ne-a permis 

modelarea ciclului de intervenție Kolb (1984) în cursul desfășurării proiectului de cercetare 

sub toate aspectele sale, plecând de la experiența concretă (elaborarea cadrului sectorial, a 

sistemului de asigurare a calității, a calificării transnaționale comune), observând și reflectând 

asupra acesteia, efectuând o analiză critică, conceptualizând apoi cele constate din 

perspectiva cadrului teoretic și practic existent și a raportării la alte modele similare (alte cadre 

sectoriale și programe comune, alte modele de asigurare a calității existente), identificând 

necesarul de intervenție de optimizare, planificând strategia de intervenție și apoi acționând în 

consecință, urmărind din nou efectele intervenției și lansând astfel un nou ciclu de analiză ce 

pornește de la experiența concretă, analiza și extrapolarea lecțiilor învățate prin crearea și 

diseminarea de modele în baza concluziilor formulate și raportate din nou la stadiul politicilor 

și practicilor actuale. De asemenea, modelul nostru de cercetare reflectă modelul ciclic descris 

de Kemmis, citat de S. Chelcea (2007, p. 203) ce cuprinde aceleași elemente fundamentale de 

înțelegere a situațiilor concrete, conceptualizare și implementare a soluțiilor, evaluarea pas cu 

pas a schimbării, sub forma etapelor de planificare – acțiune – observare - reflectare asupra 

practicii, revizuirea planului și introducerea unei schimbări, urmărirea și evaluarea rezultatelor. 

 Integrate și interconectate cercetării acționale, în variate etape ale studiului am utilizat 

și alte metode, respectiv: 

• Metoda istorică – ca metodă particulară cu grad ridicat de generalitate ce oferă 

posibilitatea de reflecție asupra istoriei obiective a fenomenelor, proceselor și politicilor 

educaționale – în cazul nostru. De asemenea, am aplicat metoda istorică în prezentarea și 

                                           
5 “Reflection in action” și “reflection on action” (Schon, 1983). 
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analiza proiectelor studiate, datorită caracterului procesual al acestora, urmărit 

longitudinal, ceea ce a oferit posibilitatea studierii fenomenelor educaționale abordate în 

dinamica lor de desfășurare, pe parcursul desfășurării lor (ceea ce reprezintă un avantaj 

față de o abordare statică). 

• Metoda euristică – ca element fundamental al metodei euristice pe care l-am 

aplicat permanent indicăm problematizarea. În multe dintre dificultățile și obstacolele 

cu care ne-am confruntat în elaborarea cadrului sectorial, a masteratului transnațional 

comun, a sistemului de asigurare a calității, importantă a fost formularea întrebării corecte 

pentru a identifica atât problema reală, natura motivațiilor din spatele blocajului, cât și 

soluția. 

• Analiza comparativă – am analizat și comparat variate metodologii de 

elaborare a cadrelor sectoriale, respectiv diferite categorii de programe transnaționale și 

am extras punctele forte și deficiențele acestora, sintetizând atributele pozitive și utile, 

respectiv gradul de integrare și impactul asupra armonizării standardelor. De asemenea, 

am comparat elemente ale legislațiilor naționale între ele, sau prin raportare la politicile și 

recomandările europene și am identificat lacunele și neconcordanțele. 

• Metoda sistemică – o metodă interdisciplinară, aplicabilă multor domenii pe 

care am utilizat-o și noi. Definiția de sistem ca organizare integrată de elemente 

interdependente și noțiunea de “întreg” ca fiind "mai mult decât suma părților sale" prin 

interacțiunea sistemică a elementelor componente se aplică atât în cazul conceptului 

masteratului transnațional comun și a sistemului acestuia integrat de guvernare și de 

asigurare a calității, cât și asupra modelului sistemic de asigurare a calității calificărilor 

europene prezentat ca aplicație a cadrului sectorial. Demersul sistemic a presupus 

observarea și descrierea caracteristicilor și particularităților sistemelor sus-menționate, 

descrierea funcțională și analiza caracterului organizat al acestora, explicarea legăturilor 

funcționale ale elementelor componente, a logicii interne a sistemelor, a interacțiunii 

dinamice cu factorii de impact (vorbind de sisteme deschise), a efectelor de feedback și 

feed-forward. Ciclicitatea funcționării sistemelor de asigurare a calității și formularea 

modelelor teoretice explicative cu valoare practică și teoretică, transferabile și aplicabile 

altor contexte similare sunt de asemenea elemente de natură sistemică. 

 Alte metode și procedee utilizate frecvent în lucrarea noastră specifice cercetării 

calitative (Ambert et al, 1995, p. 881): 

• Analiza conținutului comunicărilor orale – colectarea și interpretarea de date 

provenite din conversații, întâlniri de lucru, dezbateri, workshopuri, opinii ale 

participanților sau observatorilor acțiunilor acțiunilor și activităților discutate în teză. 

• Studiul documentar – publicații, note de worskshop, rapoarte, minute, 

corespondență cu stakeholderii proiectelor, instituții și agenții, comunicări oficiale, 

documente publice – planuri și rapoarte de proiect, note de informare, note și reflecții ale 

participanților și observatorilor proceselor și activităților discutate, mărturii scrise, 

materiale de presă (articole, informări, publicații, materiale video), extrase de legislație, 

planuri și schițe de metodologie, versiuni intermediare succesive ale produselor discutate. 

• În unele instanțe am mers în profunzime la analiză de conținut al 

comunicărilor scrise pentru a identifica sensuri și semnificații mai puțin aparente, nu ne-

am limitat doar la studiul documentar. 

• Observația asupra fenomenelor și proceselor în desfășurare, observația 

nestandardizată, observația participativă (etnografică), în contextul cercetării în 

acțiune, în special în cazul observării grupurilor de lucru participante la proiectele 

studiate. 
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 Studiul de caz 

 Ca metodă de investigație sociologică, studiul de caz este însă mult utilizat în științele 

educației și în științele juridice datorită valențelor sale formative, instructiv-educative și 

informative. După Yin (1994, p. 30), studiul de caz este “o investigație prin care se cercetează 

un fenomen contemporan în contextul său de viață reală, în special când granițele dintre 

fenomen și context nu sunt foarte bine delimitate” (preluat din S. Chelcea, 2007, p. 598). 

 Metoda este adecvată analizei exemplului masteratului european comun MECMSF, 

întrucât reprezintă o cercetare concretă, de teren, are ca obiect de studiu un fenomen 

contemporan cu structură complexă, aflat în multiple relații și interdependențe cu contextul 

mai larg al realităților educaționale și legislative din care face parte – fiind astfel dificil de 

extras din context în mod independent - metoda fiind centrată pe particularitățile unice ale 

subiectului de studiu (sursa citată, p. 600). Metoda pune în evidență numeroșii factori care 

influențează subiectul studiat, inter-relațiile acestuia cu alte subiecte similare sau conexe 

(cadrul sectorial, contextul de asigurare a calității, prioritățile managementului strategic al 

frontierelor europene, blocajele procesului de la Bologna), așadar, complexitatea subiectului 

studiat, permițând astfel explicarea legăturilor cauzale, a determinărilor care sunt prea 

complexe și specifice pentru a utiliza metode cantitative (Collerette 2002, p. 407). Caracterul 

de specificitate al studiului de caz (Hays 2004, p.218) se pliază perfect pe subiectul studiat de 

noi – MECMSF. 

 După cum am explicat mai sus, masteratul este analizat din mai mult perspective și 

servește la a demonstra complexitatea și utilitatea aplicațiilor cadrului sectorial sub toate 

valențele sale. În sine, masteratul servește ca exemplu de bună practică pentru crearea unui 

program comun integrat, cu un curriculum integrat și distribuit între membrii consorțiului unde 

drepturile fundamentale și elementele de etică, leadership, cooperare și incluziune sunt 

integrate la nivel curricular, un model de consorțiu cu o structură de guvernare și de asigurare 

a calității superior integrate și reprezentative, un exemplu de depășire a constrângerilor 

legislative pentru obținerea unei diplome comune, de asemenea, un exemplu de proces 

metodologic de succes condus în baza principiilor și etosului cadrului sectorial. În fine, 

MECMSF este un exemplu de situație în care practica contribuie la avansarea politicilor și nu 

invers („bottom – up", de jos în sus), succesul său ca program transnațional comun integrat cu 

diplomă comună contribuind la dezvoltarea și promovarea Abordării Europene pentru 

asigurarea calității programelor transnaționale, la promovarea mobilității, internaționalizării și 

asigurării calității calificărilor europene, contribuind la creșterea încrederii în validitatea și 

beneficiile procesului de la Bologna care iată, poate funcționa în practică, în ciuda tuturor 

obstacolelor întâmpinate la nivel național. 

 Așadar, studiul masteratului european se încadrează în categoria studiilor de caz 

descriptive, exploratorii, de interes intrinsec și instrumental în același timp (conform 

tipologiilor evidențiate de S. Chelcea în sura citată, p. 601). Ca studiu de caz individual, 

acesta este esențial (crucial pentru subiectul studiat – legătura cu cadrul sectorial), extrem de 

rar (unic, ca program transnațional comun în Europa și probabil în lume), reprezentativ (tipic 

pentru dificultățile de implementare a procesului de la Bologna la nivel național), revelator 

(pentru modul în care aceste dificultăți pot fi depășite) și longitudinal, permițând studierea 

fenomenului în desfășurarea sa cronologică, în diverse momente ale evoluției sale (Chelcea, 

2007, p. 602). 

  

 Analiza tematică 

 O altă metodă esențială aplicată în acest studiu este analiza tematică, o metodă mai 

puțin uzuală și mai puțin exploatată în științele sociale sau educaționale care își are originea în 

domeniul cercetării psihologice. 
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 Analiza tematică presupune identificarea, analiza și raportarea sau prezentarea pattern-

urilor (a temelor) ce apar în cuprinsul unei colecții de date. Este o metodă cu grad ridicat de 

flexibilitate ce permite interpretarea variatelor aspecte ale subiectului (Boyatzis, 1998) și care 

se diferențiază de analiza de conținut sau de studiul documentar menționate anterior. 

 Așadar, în cuprinsul lucrării, am organizat datele provenite din sursele menționate și 

colectate în baza procedeelor și metodelor enunțate anterior (aproximativ 3400 pagini de 

documentație scrisă în perioada 2011 - 2017) și am analizat datele prin metoda transferului 

inductiv de cunoștințe, prin conectarea faptelor și evenimentelor separate, integrarea lor într-

un tot unitar și generalizarea lor (restrânsă), respectiv extrapolarea lor la alte situații similare. 

Aceasta a presupus codarea deschisă a notelor, titlurilor, temelor, abstractizarea și evaluarea 

temelor. Analiza tematică a inclus: 

• Analiza datelor 

• Generarea codurilor inițiale 

• Identificarea temelor 

• Evaluarea temelor 

• Definirea și denumirea temelor 

• Elaborare raportului de cercetare 

 Etica cercetării a presupus respectarea principiului anonimității, confidențialitatea, 

respectarea dreptului de proprietate intelectuală și colectarea de informații prin metode orale 

sau scrise pe bază de furnizare voluntară de documente sau declarații. 

 Limitele potențiale ale cercetării 

 Cercetarea acțională are limite ce provin din natura participativ-subiectivă – 

cercetătorul practician implicat în acțiune, în cursul sau după încheierea acesteia nu poate 

rămâne în totalitate neutru, iar lipsa de neutralitate poate fi reflectată în concluziile formulate. 

Rolul practicianului cercetător ca inițiator și agent de schimbare (“bottom up” - de jos în sus) 

și optimizare a practicilor și politicilor educaționale de asemenea va fi guvernat de un oarecare 

grad de percepție și raportare subiectivă (Chelcea, 2007, p. 203). Comunicarea cu participanții 

la acțiune este permanentă, profundă, se produc schimburi informaționale și emoționale 

permanente (discutăm pe larg impactul culturii calității într-unul din capitolele tezei, iar aici 

elementele subiective, psihologice, individuale și sociale sunt evidente). Caracterul situațional, 

de asemenea introduce o serie de limitări – cercetătorul practician fiind permanent în situația 

de a anticipa dificultăți și de a construi și identifica soluții noi, particulare, în colaborare cu 

participanții la proiect, aceste intervenții fiind implementate “din mers”. 

 Natura fluidă și în permanentă schimbare a celor abordate, elaborarea permanentă de 

noi politici, proceduri, modificări legislative fac ca condițiile existente la momentul elaborării 

cercetării să se modifice cu rapiditate, scăzând astfel validitatea și aplicabilitatea lecțiilor 

învățate și exemplelor oferite ca modele de bune practici. 

 Limita contextuală și de generalitate scăzută a concluziilor le face pe acestea 

transferabile doar la situații și contexte similare și nu permite generalizări excesive. Cazurile 

analizate sunt singulare, chiar dacă au fost abordate în comparație cu alte exemple relativ 

similare. Problemele abordate aici calitativ pot fi mai departe explorate prin cercetare 

cantitativă. Trebuie să subliniem însă că există o cantitate foarte limitată de surse bibliografice 

pe aceste teme, datorită caracterului inovativ și de noutate extremă. Aceasta prezintă 

dezavantajul posibilității reduse de a le compara și raporta la o gamă largă de fenomene 

similare. 

Modalitățile prin care am asigurat diminuarea acestor neajunsuri (anti-bias) au fost: 

• Poziționarea la persona a 3-a, observator extern, luând astfel distanță față de 

procesele și fenomenele prezentate. 
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• Anticiparea constanțelor și a schimbărilor legislative și de politici aplicabile 

subiectelor cercetate și plasarea concluziilor și recomandărilor în contextul liniilor 

emergente și a configurațiilor viitoare. 

• Analiza opiniilor provenite de la subiecți din medii culturale, profesionale, 

naționale, profesionale cât mai diferite (țări diferite, zone culturale diferite, tradiții 

educaționale diferite, cadre academice, polițiști de frontieră, manageri, debutanți, studenți, 

absolvenți, politicieni, promotori și sceptici ai abordărilor europene). 

• Datele provenite din comunicarea scrisă și orală au fost evaluate de alți doi 

cercetători științifici proveniți din țări diferite cu tradiții educaționale diferite (co-autori ai 

cărților și articolelor publicate anterior pe tema lucrării, din Irlanda și Lituania, din mediul 

academic și din cel polițienesc) – pe principiul evaluării inter-pares (“peer review”) prin 

analiză de conținut inductivă. Raportul de cercetare a fost revizuit de “critical friends6” 

(Costa, Kallick, 1993) pentru a asigura claritatea și obiectivitatea exprimării și a 

prezentării rezultatelor. 

 

 

 

1.4.2. OBIECTIVELE LUCRĂRII 

 

 După cum am explicat anterior, lucrarea este abordată din perspectiva cercetării 

acționale reflexive asupra practicii (Leitch, Day, 2000), așadar, în elaborarea planului 

cercetării, am formulat mai întâi o serie de întrebări reflexive care au condus ulterior la 

formularea obiectivelor cercetării. 

 

Întrebări reflexive fundamentale: 

1. Care sunt principalele probleme și obstacole în calea armonizării educației și 

pregătirii la nivel european, în conformitate cu stadiul actual al cunoașterii în domeniul 

politicilor și practicilor europene legate de armonizarea și asigurarea calității calificărilor, 

mobilitatea și internaționalizarea învățării la nivel european și cum pot fi acestea 

diminuate/depășite? 

2. Care este impactul cadrului sectorial al calificărilor europene de poliție de 

frontieră asupra armonizării și asigurării calității pregătirii în domeniul sectorial și cum 

poate fi acesta ilustrat prin intermediul aplicațiilor sale practice? 

 

Întrebări reflexive specifice: 

1. Care sunt avantajele și limitele metodologiei de creare a cadrului sectorial 

CECSPF și cum poate fi aceasta îmbunătățită? 

2. Care au fost principalele dificultăți în crearea cadrului sectorial și cum pot fi 

acestea depășite? 

3. Cum pot fi utilizate rezultatele învățării de nivel sectorial în designul de 

programe de studii și curricula în domeniul de poliție de frontieră și ce impact are aceasta 

asupra armonizării standardelor educaționale în domeniu la nivel european? 

4. Ce legătură este între cadrul sectorial CECSPF și procesele de asigurare a 

calității educaționale și cum poate fi utilizat cadrul sectorial în crearea unui sistem de 

asigurare a calității calificărilor în domeniul sectorial? 

                                           
6 “critical friend” – “prieten critic”: persoane de încredere, cu sau fără expertiză în domeniul subiectului revizuit 

care adresează întrebări provocatoare, oferă critică constructivă și facilitează abordarea problemei din puncte de 

vedere diferite. Conceptul este preluat din științele educaționale și este utilizat preponderent în sistemele 

educaționale de factură anglo-saxonă. 
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5. Care sunt dificultățile principale în crearea unui program transnațional comun 

cu diplomă comună și cum pot fi acestea depășite? 

6. Care au fost factorii de succes și factorii inhibitori in designului programului de 

masterat comun transnațional MECMSF și cum pot fi aceste lecții transferate și 

generalizate altor demersuri similare? 

7. Care sunt limitele legislative și procedurale la nivel european și național ce 

afectează armonizarea calificărilor, mobilitatea și internaționalizarea învățării și ce 

recomandări se pot face instituțiilor angajate în aceste procese? 

8. Care sunt problemele specifice legislației românești în termeni de aliniere la 

politicile educaționale europene vizând armonizarea, mobilitatea calificărilor și 

internaționalizarea învățării și cum poate fi aceasta îmbunătățită? 

 

Obiective generale: 

1. Evidențierea impactului cadrului sectorial al calificărilor europene de poliție de 

frontieră asupra armonizării și asigurării calității calificărilor și standardelor educaționale 

în domeniul sectorial, prin intermediul aplicațiilor sale practice. 

2. Identificarea principalelor probleme și obstacole legate de armonizarea și 

asigurarea calității calificărilor și standardelor educaționale, mobilitatea și 

internaționalizarea învățării la nivel european și propunerea de soluții pentru depășirea 

acestora, în baza experiențelor practice de creare a cadrului sectorial CECSPF, a 

programului transnațional comun MECMSF și a sistemului de asigurare a calității pentru 

calificările europene din domeniul poliție de frontieră. 

 

Obiective specifice: 

1. Analiza lecțiilor învățate în procesul de elaborare a cadrului sectorial CECSPF, 

identificarea principalelor avantaje și limite ale metodologiei, a dificultăților întâmpinate 

și formularea de recomandări. 

2. Demonstrarea aplicabilității practice a cadrului sectorial CECSPF în designul 

curricular pentru programe de studii de poliție de frontieră la toate nivelurile și analiza 

impactului acestuia asupra armonizării calificărilor și standardelor educaționale în 

domeniul sectorial la nivel european. 

3. Exemplificarea creării unui sistem de asigurare a calității calificărilor în 

domeniul sectorial la nivel european, aplicabil tuturor tipurilor de furnizori de pregătire la 

nivel național sau european și ilustrarea rolului cadrului sectorial CECSPF în acest proces, 

în contextul politicilor europene dedicate învățării pe tot parcursul vieții, a proceselor 

Bologna și Copenhaga. 

4. Analiza procesului și metodologiei de proiectare și asigurare a calității unei 

calificări europene de nivel master, sub forma unui program transnațional comun în 

domeniul managementului strategic al frontierelor, realizat în exclusivitate în baza 

cadrului sectorial CECSPF și ilustrarea rolului acestei calificări europene în procesul de 

armonizare, mobilitate și internaționalizare a învățării în domeniul sectorial. 

5. Analiza obstacolelor, dificultăților, a factorilor de succes și a factorilor 

inhibitori în crearea unui program transnațional comun în domeniul managementului 

frontierelor și identificarea de soluții aplicabile altor demersuri similare, promovând astfel 

armonizarea calificărilor și standardelor educaționale europene în conformitate cu 

obiectivele procesului de la Bologna. 

6. Identificarea lacunelor și inconsistențelor în legislația educațională românească 

referitoare la programele transnaționale comune și asigurarea calității calificărilor și 

formularea de propuneri de îmbunătățire, în contextul politicilor și proceselor europene 

relevante. 
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1.5. CONCLUZII FINALE 

 

”Success isn't always about greatness.  

It's about consistency. Consistent hard work  

leads to success. Greatness will come.”  

(Dwayne Johnson) 

 

 Problematica armonizării calificărilor și standardelor educaționale în domeniul 

managementului frontierelor a fost abordată din multiple puncte de vedere pe parcursul lucrării, 

iar la fiecare capitol am formulat la momentul respectiv considerații, concluzii și recomandări 

specifice fiecărui subiect studiat în parte și fiecărui domeniu specific pe care-l ilustrează în mod 

reprezentativ fiecare subiect studiat (cadrul sectorial al calificărilor în domeniul 

managementului frontierelor și aplicațiile sale, asigurarea calității calificărilor europene din 

domeniul sectorial, programele comune transnaționale integrate – ca instrumente specifice de 

promovare și realizare a armonizării, mobilității, internaționalizării și, respectiv alinierii la 

politicile, strategiile și procesele europene în domeniul managementului frontierelor, al 

educației și pregătirii vocaționale și superioare în domeniul sectorial și nu numai). 

 Însă impactul asupra armonizării al rezultatelor acestor proiecte merge chiar mai 

departe. După cum am demonstrat anterior, cadrul european sectorial al calificărilor de poliție 

de frontieră și masteratul european comun în domeniul managementului strategic al frontierelor 

nu sunt doar exemple de bună practică recunoscute internațional, iar impactul lor la nivel 

european și național nu se rezumă doar la crearea și diseminarea de bune practici și promovarea 

alinierii la politicile europene. Rezultatele acestor proiecte au determinat în sine 

îmbunătățirea politicilor europene, schimbări “bottom-up” atât la nivelul politicilor 

europene, cât și la nivelul practicilor și legislațiilor naționale, în domeniul educației și, 

respectiv în domeniul managementului frontierelor, efectul de armonizare fiind direct. Astfel, 

experiențele de bună practică s-au ridicat la nivelul politicilor și au avut efecte pozitive asupra 

acestora, din care subliniem câteva exemple majore: 

a) Dezvoltarea politicilor și strategiilor europene asupra educației și pregătirii 

din domeniul de aplicare a legii la nivel european, cu impact asupra pregătirii 

polițiștilor la nivel european și național. Prin introducerea și luarea în considerare a 

rezultatelor acestor proiecte în textul Schemei europene de pregătire în domeniul de 

aplicare a legii (LETS), impactul acestor proiecte este maximizat la nivel european și 

național pe tot domeniul de aplicare a legii. 

– Astfel, LETS prevede ca pregătirea în domeniul de aplicare a legii la 

nivel european să se formuleze pe baza rezultatelor învățării de nivel sectorial, iar 

agențiile și instituțiile sunt încurajate să urmeze exemplul Frontex de a elabora 

cadre de calificări pentru a asigura comparabilitatea calificărilor de poliție (după 

cum am văzut, câteva agenții au inițiat deja astfel de demersuri – EASO, ECGFA-

NET, EFCA și discuții au loc în prezent la nivelul forumului agențiilor JAI pe 

secțiunea de pregătire pentru a iniția crearea unui cadru sectorial de poliție și 

aplicare a legii). 

– Asigurarea calității și respectarea principiilor politicilor europene 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții sunt de asemenea menționate în LETS, ca 

urmare a propunerii noastre, influențând astfel alinierea învățământului de poliție 

la politicile educaționale și procesele Bologna și Copenhaga. 

– Programele de mobilitate și schimb de studenți și profesori recomandate 

în LETS cu scopul creării culturii comune și “europenizării” (internaționalizării) 
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învățământului de poliție de asemenea întărește rolul MECMSF în îndeplinirea 

acelorași obiective. 

b) Dezvoltarea politicilor și strategiilor europene în domeniul 

managementului integrat al frontierelor (IBM) prin introducerea în versiunea 

actualizată a strategiei de IBM a referințelor cu privire la asigurarea calității și 

comparabilitatea calificărilor, la indicarea necesității ca toate cursurile și curricula în 

domeniul poliție de frontieră la nivel național și european să se proiecteze în conformitate 

cu cadrul sectorial CECSPF, de asemenea în mențiunea culturii comune și a necesității ca 

pregătirea în domeniul sectorial să se realizeze pe baza standardelor comune, în mod 

sistematic și armonizat. 

c) Dezvoltarea politicilor europene în domeniul educației și pregătirii pe tot 

parcursul vieții și alinierea pregătirii din domeniul sectorial la acestea. Toate aceste 

proiecte nu doar demonstrează modul autentic în care pot fi puse în practică principiilor 

proceselor Bologna și Copenhaga și politicile pentru învățarea pe tot parcursul vieții, dar 

oferă și soluții practice la obstacolele comune cauzate de caracterul voluntar al acestor 

procese (avantaj și dezavantaj în același timp). 

– Masteratul european comun a fost utilizat de European Consorțium for 

Accreditation in Higher Education pentru testarea metodologiei de asigurare 

externă a calității programelor transnaționale prin proiectul JOQAR și în 

continuare a fost utilizat ca studiu de caz și exemplu de bună practică pentru 

promovarea Abordării Europene în vederea pregătirii comunicatului de la Paris 

din mai 2018 (Bologna follow-up). La data de 16 Martie 2018, pagina de Twitter 

a EHEA Ministerial Conference Paris 20187 (pagina Conferinței Bologna Follow–

up de la Paris din mai 2018 unde se întâlnesc miniștrii educației din toate statele 

spațiului EHEA/SEÎS8) a preluat și distribuit raportul conferinței noastre de la 

Vilnius din mai 2017 dedicate acreditării unice a programelor comune, Single 

Accreditation of Joint Programmes – Turning a Bologna Guideline Into Reality - 

Conference report9, volum pe care l-am editat în colaborare cu colegii de consorțiu 

și unde am publicat o analiză extinsă a cazului MECMSF, precum și propuneri de 

optimizare a acreditării programelor transnaționale comune în procedură unică.  

– Am arătat în cursul lucrării că MECMSF este exemplul de program 

comun cu cel mai înalt grad de integrare din toată cazuistica studiată, răspunzând 

astfel tuturor criticilor aduse programelor comune la nivel european. MECMSF 

este un exemplu de realizare în practică a obiectivelor procesului de la Bologna în 

domeniul mobilității, internaționalizării și asigurării calității calificărilor 

europene. 

– Cadrul sectorial ca metodologie de elaborare a unui cadru sectorial a fost 

evaluat de experții Bologna ca un exemplu de bună practică și recomandat a fi 

urmat ca model pentru elaborarea altor cadre sectoriale. 

d) Armonizarea și alinierea legislațiilor naționale la politicile europene, 

adoptarea bunelor practici. 

– Masteratul european comun a determinat modificări legislative în trei 

state europene – Estonia, Lituania și Letonia - și a determinat inițierea de 

demersuri în Spania pentru modificări legate de adoptarea diplomei comune și a 

Abordării Europene (simplificarea procedurii de acreditare a programelor 

comune). 

                                           
7 http://www.ehea2018.paris/  
8 EHEA - European Higher Education Area, Spațiul European al Învățământului Superior (SEÎS) 
9 http://jpsa2017.mruni.eu/wp-content/uploads/2018/03/EJMBSM-Conference-2017-FINAL1.pdf  

http://www.ehea2018.paris/
http://jpsa2017.mruni.eu/wp-content/uploads/2018/03/EJMBSM-Conference-2017-FINAL1.pdf
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– În toate aceste state, în plus în Olanda și Italia au fost inițiate modificări 

ale regulamentelor instituționale ale partenerilor universitari, pentru adoptarea 

sistemului de asigurare a calității MECMSF (integral – în cazul membrilor 

consorțiului sau parțial – cazul Universității din Bologna) - un exemplu de bună 

practică la nivel european. 

– Lucrarea prezintă în capitolul al patrulea o analiză a lacunelor și 

inconsistențelor legislației naționale românești care inhibă posibilitatea participării 

instituțiilor de învățământ superior la programe transnaționale comune integrate. 

Adoptarea modificărilor pe care le propunem ar putea rezolva  aceste probleme, 

așa cum a funcționat în cazul statelor amintite anterior, sau așa cum ne arată 

exemplul Germaniei (care tratează parteneriatele transnaționale ca excepție de la 

regula națională).  

– Recomandările formulate în capitolul al patrulea adresate diferitelor 

categorii de instituții (agenții de acreditare, instituții universitare, ministere ale 

educației, CE) pot servi în continuare creșterii armonizării, mobilității și 

internaționalizării educației și pregătirii și eliminării obstacolelor și dificultăților 

de implementare a principiilor proceselor Bologna și Copenhaga. 

e) Îmbunătățirea, modernizarea, internaționalizarea și creșterea calității 

pregătirii și competențelor profesionale în domeniul sectorial. 

– Crearea de programe de pregătire la nivel național și european în baza 

cadrului sectorial, prin folosirea acestuia în proiectarea curriculară curentă rezultă 

în calificări armonizate, descrise în termeni de rezultate ale învățării, așadar 

transparente, comparabile și supuse unui sistem robust de evaluare și asigurare a 

calității, ceea ce pune bazele încrederii în calitatea acestor calificări și în 

competențele polițistului de frontieră pregătit în baza acestor standarde europene 

comune. Frontex asigură instruirea designerilor naționali de curricula în acest sens, 

creând capacitatea la nivel național de a adopta bunele practici europene. 

– Sistemul de asigurare a calității proiectat de Frontex în baza cadrului 

sectorial servește nu doar agenției și acreditării calificărilor gestionate de aceasta, 

dar servește și oricărui centru de pregătire vocațională de poliție la nivel național 

care dorește înființarea unui sistem de asigurare a calității, căruia astfel i se oferă 

un model de succes ce poate fi aplicat și adaptat cerințelor proprii, instituționale 

sau naționale. Unele state au inițiat deja astfel de demersuri și au solicitat suport 

în acest sens. 

– Acreditarea cursurilor Frontex pe baza sistemului intern de asigurare a 

calității deschide oportunitatea profesionalizării la un nivel superior a 

învățământului de poliție de frontieră la nivel european și certificarea formală a 

instructorilor. 

– Competențele profesionale din cadrul sectorial au fost folosite în 

definirea profilelor de competență pentru ofițerii detașași în misiuni comune la 

frontierele externe și pentru proiectarea pregătirii acestora. 

– Competențele profesionale din CECSPF au fost folosite pentru 

actualizarea standardelor ocupaționale în domeniul securizării frontierelor în 

multe state europene, iar rezultatele învățării au servit îmbunătățirii programelor 

de pregătire la toate nivelurile la nivel național (exemple prezentate în capitolul al 

treailea). Unele state au inițiat crearea de cadre sectoriale organizaționale în baza 

CECSPF. 

– Masteratul european formează lideri strategici în domeniul 

managementului frontierelor, capabili de a îmbunătăți politicile europene în 

domeniul migrației și frontierelor și de a coopera la nivel internațional pentru a 
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adopta cele mai bune soluții necesare rezolvării problemelor ridicate de fenomenul 

globalizării, migrația crescută etc. 

– Masteratul creează un nou domeniu de studiu, cel de cercetare-inovare 

în domeniul managementului strategic al frontierelor, un domeniu încă insuficient 

explorat, unde cercetarea aplicată efectuată de practicienii absolvenți ai MECMSF 

deschide noi posibilități pentru îmbunătățirea practicilor de management integrat 

în domeniul sectorial. 

 

f) Creșterea cooperării europene inter-instituționale și inter-agenții. 

– Inițiativele altor agenții de a elabora cadre sectoriale exemplificate 

anterior (EASO, ECGFA-Net, EMSA, alte agenții JAI) sunt exemple nu doar de 

multiplicare a bunelor practici, ci și de intensificare a cooperării la nivel european 

și de învățare reciprocă. WCO10 și ESDC au solicitat de asemenea sprijinul 

Frontex pentru revizuirea, respectiv elaborarea de cadre sectoriale în domeniile lor 

specifice. 

– Absolvenții MECMSF formează o rețea excelentă de lideri europeni 

care vor continua să colaboreze și după terminarea studiilor, în beneficiul 

managementului integrat al frontierelor și al politicilor europene în domeniu. 

– Elaborarea cadrului sectorial și a MECMSF sunt un exemplu de 

implicare a tuturor stakeholderilor, creând platforme de dezvoltare a cooperării 

academice și inter-agenții la nivel european. 

– Sistemul de asigurare a calității pe care l-am proiectat de asemenea 

prezintă un model de implicare a stakeholderilor în toate procesele educaționale și 

promovează în sine colaborarea și cooperarea de la nivelul proiectării curriculare, 

micro (modelul colaborativ) și până la procesele de revizuire și evaluare ciclice, 

macro, unde agențiile europene (e.g. CEPOL, EUROPOL, EASO, CEDEFOP etc) 

și reprezentanții agențiilor naționale de frontieră (prin NTC11, experți operativi 

etc) sunt invitați să contribuie la evaluarea succesului programelor de pregătire 

Frontex, a calificărilor europene în domeniul managementului frontierelor, în 

cadrul funcțiilor de “peer –review” (evaluare inter-pares), contribuind așadar la 

demonstrarea deschiderii, a cultivării încrederii, a promovării culturii comune și 

standardelor comune la nivel european. 

 În cuprinsul lucrării am evidențiat impactul cadrului sectorial al calificărilor europene 

de poliție de frontieră asupra armonizării și asigurării calității calificărilor și standardelor 

educaționale în domeniul sectorial, prin intermediul aplicațiilor sale practice (designul 

curricular, crearea sistemului de asigurare a calității, proiectarea și asigurarea calității 

masteratului comun) și am identificat principalele probleme și obstacole legate de armonizarea 

și asigurarea calității calificărilor și standardelor educaționale, propunând soluții punctuale 

pentru depășirea acestora, în baza experiențelor practice de creare a cadrului sectorial CECSPF, 

a programului transnațional comun MECMSF și a sistemului de asigurare a calității pentru 

calificările europene din domeniul poliție de frontieră. 

 Așadar, în capitolul al treilea special destinat, am prezentat lecțiile învățate în procesul 

de elaborare a cadrului sectorial CECSPF, am identificat principalele avantaje și limite ale 

metodologiei, am discutat și analizat dificultățile întâmpinate în proiectarea acestuia și am 

formulat recomandări aplicabile altor inițiative similare. 

                                           
10 World Customs Organization – Organizația Mondială a Vămilor 
11 National Training Coordinators – Coordonatorii Naționali de Pregătire nominalizați de statele membre la 

solicitarea Unității de Pregătire Frontex pentru a asigura comunicarea reciprocă pe teme de pregătire. 
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 În continuare, am demonstrat aplicabilitatea practică a cadrului sectorial CECSPF în 

designul curricular pentru programe de studii de poliție de frontieră la toate nivelurile, 

propunând un ghid practic de proiectare curriculară în baza rezultatelor învățării de nivel 

sectorial. Am discutat impactul acestei metodologii de proiectare curriculară asupra 

armonizării calificărilor și standardelor educaționale în domeniul sectorial la nivel european și 

național și am dat exemple în acest sens din experiența statelor membre care folosesc cadrul 

sectorial în scopuri multiple. Totodată, am arătat cum se poate crea un sistem de asigurare a 

calității calificărilor în domeniul sectorial la nivel european, aplicabil tuturor tipurilor de 

furnizori de pregătire la nivel național sau european, prezentând exemplul sistemului de 

asigurare al calității introdus recent de unitatea de pregătire a Frontex. În acest context am 

explicat și ilustrat rolului cadrului sectorial CECSPF în cadrul politicilor europene dedicate 

învățării pe tot parcursul vieții, a proceselor Bologna și Copenhaga cu referire la asigurarea și 

armonizarea calității calificărilor sectoriale. 

 În capitolul IV am prezentat și analizat procesul și metodologia de proiectare și 

asigurare a calității unei calificări europene de nivel master, sub forma unui program 

transnațional comun în domeniul managementului strategic al frontierelor, realizat în 

exclusivitate în baza cadrului sectorial CECSPF și am explicat rolul acestei calificări europene 

în procesul de armonizare, mobilitate și internaționalizare a învățării în domeniul sectorial. În 

același capitol am trecut în revistă obstacolele, dificultățile, factorii de succes și factorii 

inhibitori în crearea unui program transnațional comun în domeniul managementului 

frontierelor și am identificat o serie de soluții aplicabile altor demersuri similare, formulând 

recomandări și promovând astfel armonizarea calificărilor și standardelor educaționale 

europene în conformitate cu obiectivele procesului de la Bologna. În contextul masteratului 

european comun am identificat lacunele și inconsistențele legislației educaționale din România 

referitoare la programele transnaționale comune și asigurarea calității calificărilor și am 

formulat propuneri concrete de îmbunătățire, în contextul politicilor și proceselor europene 

relevante. 

 Așadar, apreciem că am atins toate obiectivele generale și specifice ale acestei lucrări. 

 

 

 

 

1.6. PERSPECTIVE DE CONTINUARE A CERCETĂRII 

 

 Subiectele acestei teze deschid multiple posibilități de continuare a cercetării și 

avansare a practicilor și metodologiilor propuse aici. Cele mai semnificative idei de continuare 

a cercetării, în scopul consolidării și maximizării valorificării celor prezentate sunt 

exemplificate mai jos. 

 În ceea ce privește cadrul sectorial: 

• Efectuarea unei cercetări cantitative pentru a colecta date referitoare la numărul 

și nivelul calificărilor (nivelul EQF) rezultate din cursurile și programele de pregătire 

elaborate la nivel național în statele UE pe baza cadrului sectorial, acreditate sau ne-

acreditate (cursuri non-formale). Un număr relevant de cursuri acreditate la nivel național, 

în mai multe țări și la diferite niveluri EQF servește demonstrării referențierii corecte a 

nivelurilor cadrului sectorial la nivelurile EQF. 

• Cercetare cantitativă referitoare la utilizarea în practică a cadrului sectorial 

pentru designul curricular – colectare de feedback pentru identificarea necesarului de 

actualizare a rezultatelor învățării sau competențelor profesionale. 
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• Actualizarea cadrului sectorial cu nivelul 8 – cercetare aplicată, nivel doctoral. 

Experiența masteratului comun care a creat acest nou domeniu de cercetare – 

managementul strategic al frontierelor -, solicită elaborarea referințelor sectoriale de nivel 

8 – doctorat. 

• Studiul posibilității de a crea un cadru sectorial pentru domeniul polițienesc 

european și crearea de sinergii cu cadrul sectorial de poliție de frontieră. Intenționez să 

configurez o metodologie care să pună în evidență competențele comune din zona de 

aplicare a legii și care să acopere toate cunoștințele, abilitățile și competențele integrate și 

comune tuturor subdomeniilor de aplicare a legii (poliție, ordine publică, frontieră, vamă, 

securitate maritimă, gardă de coastă, control pescuit ape internaționale, domeniul de 

apărare, azil, migrație etc.), respectiv, care să separe competențele specifice fiecărui 

domeniu. Structura comună de referință poate fi oferită de cadrul sectorial CECSPF – 

secțiunea competențelor generale, la care adăugăm în mod diferențiat competențele 

specifice fiecărui cadru sectorial din celelalte subdomenii. Astfel se pot pune premisele 

creării unui cadru sectorial comprehensiv comun de aplicare a legii care poate facilita 

masiv sinergii și cooperare în domeniul pregătirii de ordine publică, securitate internă și 

aplicare a legii la nivel european. 

 În ceea ce privește designul curricular: 

• În baza acestei lucrări, la care voi adăuga câteva secțiuni dedicate detalierii 

proiectării de strategii de predare-învățare-evaluare, mi-am propus să redactez un ghid 

comprehensiv de proiectare curriculară în baza cadrului sectorial, în limba română, care 

să poate fi utilizat în România de toate instituțiile de pregătire din cadrul Poliției de 

frontieră și alte instituții din domeniul de ordine publică și M.A.I. 

• Cercetare cantitativă asupra impactului cursurilor create la nivel național în baza 

CECSPF asupra armonizării competențelor în domeniu și a creșterii performanței 

profesionale și organizaționale (metodologia Kirkpatrick12 nivelele 3 și 4).  

 În ceea ce privește sistemul de asigurare a calității: 

• Crearea unei metodologii de evaluare și asigurare a calității educaționale a 

centrelor de pregătire din statele membre care nu beneficiază de acreditare la nivel 

național. Astfel, Frontex poate activa față de academiile partenere în calitate de agenție de 

evaluare externă a calității – ceea ce va permite acreditarea centrelor naționale în baza 

sistemului de calitate al Frontex care, la rândul său, va deține acreditare internațională și 

competențe specifice în acest sens (acreditare instituțională). 

• Acreditarea programelor comune de mobilitate/schimb de studenți și profesori 

pe care academiile partenere Frontex le pot elabora în baza cadrului sectorial sau a 

common core curricula, sub coordonarea Frontex care, pe principiul de mai sus, va fi în 

măsură să acrediteze aceste programe în calitate de agenție de evaluare a calității externe 

(acreditare de program). 

• Cercetare cantitativă și calitativă destinată evaluării implementării sistemului 

de asigurare a calității a Unității de Pregătire a Frontex, la trei ani după implementare și 

analiza dificultăților întâmpinate, respectiv a beneficiilor aduse. 

 În ceea ce privește programul de masterat european comun: 

• Continuarea explorării soluțiilor necesare aplicării Abordării Europene (EA) 

pentru re-acreditarea MECMSF. O idee care s-a născut în cursul redactării tezei de 

                                           
12 Modelul Kirkpatrick identifică patru pași ai evaluării programelor de pregătire și rezultatelor/impactului 

acestora, respectiv: Nivel 1. Reacție (în ce măsură participanții găsesc cursul relevant, util și antrenant), Nivelul 

2. Învățare (evaluarea atingerii rezultatelor învățării). Nivelul 3. Comportament – aplicarea cunoștințelor și 

abilităților la întoarcerea la locul de muncă și nivelul 4. Rezultat - Impactul organizațional și sustenabilitatea 

pregătirii. Dacă nivelele 1 și 2 se realizează în cursul sistemului de asigurare a calității, nivelele 3 și 4 rămân a fi 

investigate prin alte mijloace. https://www.kirkpatrickpartners.com/Our-Philosophy/The-Kirkpatrick-Model  

https://www.kirkpatrickpartners.com/Our-Philosophy/The-Kirkpatrick-Model
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doctorat și pe care am explorat-o împreună cu un alt expert în asigurarea calității 

calificărilor europene comune din Lituania este aceea de a efectua o analiză comparativă 

aprofundată a legislației naționale a unui eșantion de cel puțin 10 state europene (inclusiv 

cele ale consorțiului) și să elaborăm o metodologie de pre-screening a eligibilității pentru 

EA. Astfel, putem răspunde rezervelor îndreptățite ale agențiilor naționale de acreditare 

care nu doresc să piardă controlul asupra asigurării externe a calității unor programe 

naționale cu componente transnaționale de mobilitate în cazul cărora nu se justifică 

exceptarea de la regula națională și care ar putea astfel beneficia în mod nejustificat de 

facilitățile Abordării Europene. Această metodologie de pre-screening va evalua 

eligibilitatea programelor comune pentru adoptarea EA în baza unei liste de criterii care 

să permită măsurarea nivelului de integrare, a caracterului “joint”. În baza acestei evaluări, 

doar programele cu grad ridicat de integrare și “jointness” vor fi selectate pentru aplicarea 

Abordării Europene. Ne-am propus să facem cunoscută această propunere Consorțiului 

European pentru Acreditare (ECA) și să obținem finanțarea europeană a proiectului de 

cercetare. 

• Progresul carierei absolvenților MECMSF și contribuția acestora la 

armonizarea și eficientizarea managementului integrat al frontierelor trebuie urmărite  

longitudinal, de aceea mi-am propus să realizez o altă cercetare cantitativă și calitativă 

(din nou, Kirkpatrick nivel 3 și 4) pe primele 3 promoții de absolvenți. 

• Problema participării României prin Academia de Poliție ”Al. I. Cuza” la 

consorțiul MECMSF rămâne o întrebare deschisă. Ne-am propus să efectuăm în 

continuare demersuri, în colaborare cu reprezentanții Academiei la nivelul Ministerului 

Educației Naționale pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv cu ocazia extinderii 

acordului de consorțiu în 2020. 

• Lipsa de acuratețe terminologică din legislația și documentele în limba română 

studiate referitoare la programe comune, calificări, diplome comune etc. (inclusiv 

traducerea defectuoasă a EQF 2017 menționată anterior) a evidențiat necesitatea elaborării 

unui dicționar de terminologie în domeniul asigurării calității care să explice și să 

diferențieze acești termeni, dicționar pe care intenționez sa-l public într-un viitor apropiat. 

• În baza lucrării de față intenționez redactarea unui ghid practic de proiectare de 

programe comune superior integrate, sintetizând experiența europeană la zi și 

generalizând experiența cazului de succes MECMSF (practic, extinderea și îmbogățirea 

cercetării curente). 

• În colaborare, ne-am propus să redactăm un ghid practic de realizare a 

programelor comune de doctorat (joint Phd), în baza experienței masteratului comun, a 

nivelului 8 al cadrului sectorial și a documentației și cazuisticii studiate cu ocazia 

efectuării cercetării de față care nu au mai fost incluse în această lucrare. 
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