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ÚVOD 
 

Studie se zabývá vznikem, vývojem, posláním a činností Mezinárodní asociace 
policejních akademií (International Association of Police Academies, INTERPA) jako 

celosvětovým sdružením pro spolupráci v policejním výcviku mezi policejními akademiemi 

nebo ekvivalentními institucemi celého světa. Stále rychlejší propojení států a celých 
kontinentů v době internetu má za následek také rychlý tok zboží, lidí, služeb a kapitálu  
v důsledku nerušeného přenosu informací. Jak ve svém článku uvádí Kölbach (2013, str. 624), 

tak nesporné pozitivní účinky globalizace na hospodářský růst, vzdělávání, zdraví atd. jsou 
přirozeně doprovázeny i nevýhodami přeshraniční trestné činnosti. Dotčené státy se kromě 
úzké policejní a soudní spolupráce stále více snaží optimalizovat boj proti kriminalitě v oblasti 

školení a dalšího vzdělávání svých zaměstnanců prostřednictvím mezinárodní spolupráce.1 

 

Historie  
 

Myšlenka na vytvoření Mezinárodní asociace policejních akademií vznikla na půdě 
Turecké národní policejní akademie, která v té době školila studenty z 18 zemí. Mezinárodní 
asociace policejních akademií INTERPA byla založena z její iniciativy v Istanbulu dne  

2. července 2011 za účasti 24 policejních akademií a rovnocenných institucí z 22 různých 
zemí. Záměr na zřízení iniciativy INTERPA vychází z požadavků na zřízení komunikační  
a kooperační platformy pro policejní vzdělávací instituce s  cílem zvýšit účinnost a efektivitu 
policejního vzdělávání a odborné přípravy na globální úrovni. 
 

Poslání a cíle 
 

Mezi hlavní poslání asociace patří zejména spolupráce a koordinace mezi členskými 
policejními vzdělávacími institucemi v oblasti policejního výcviku optimalizací stávajících 
zdrojů a sdílením osvědčených postupů a výzkumů prováděných v této oblasti, umožnění 
provádění výměnných programů mezi národními vzdělávacími institucemi pro ředitele, 
školitele a studenty z těchto institucí, zvyšování řídících schopností nejvyšších vedoucích 
pracovníků prostřednictvím společných programů. 

 

Asociace INTERPA si klade za cíl zvýšit kapacitu školení v pol icejní práci a zvýšit 
policejní standardy v souladu s mezinárodním právem a požadavky na lidská práva po celém 
světě. Cílem INTERPA je vytvořit komunikační platformu, kterou potřebují policejní 
vzdělávací instituce. INTERPA vykonává svoji činnost ve shodě s posláním ostatních 

mezinárodních institucí, které poskytují policejní spolupráci. V tomto směru členství 
v INTERPA neovlivní práva a povinnosti stran vyplývající z jejich členství v jiných 
mezinárodních institucích a jejich právního postavení v uvedených institucích. 

 

                                                 
1
 INTERPA. http://www.interpa.org 

INTERPA Official. Facebook. http://www.facebook.com/interpaofficial  

INTERPA Official Twitter. http://twitter.com/interpaofficial  
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Organizační členění 
 
Předsednictví 
 

Předseda asociace INTERPA je jejím zástupcem navenek v pozici statutárního orgánu. 

Předseda a tři místopředsedové INTERPA jsou voleni v generální radě většinou hlasů na tři 
roky. Předsedou INTERPA je prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK z Turecké národní policejní akademie. 

Místopředsedy jsou Abdellatif Ashmaig KHALEIFA z Národní university v Ribatu v Súdánu, 

Sergey DOROSHKO z Akademie Ministerstva vnitra Běloruska a Major General Ali 
Abdulrahman ALDUAIJ z Vysoké školy bezpečnosti krále Fahda v Saudské Arábii. 

 
Generální rada 
 

Generální radu tvoří předseda, místopředsedové a vedoucí policejních akademií nebo 
rovnocenných vzdělávacích institucí každé členské země. Koordinaci pracovních povinností 
Generální rady provádí sekretariát INTERPA. 

 

Výkonná rada 
 

Výkonná rada je schvalovacím orgánem pro činnosti a projekty. Monitoruje provádění 
činností sekretariátem. Výkonná rada rozhoduje o struktuře asociace a  zřizování nových rad, 
výborů nebo komisí. Výkonná rada se skládá z předsedy, místopředsedů a pěti zástupců 
volených z vedoucích pracovníků z nejvyšší řídící úrovně členských institucí. Členové výkonné 
rady jsou voleni mezi kandidáty většinou hlasů na tři roky na základě dobrovolnosti. 
Současnými členy výkonné rady jsou: 

 

 Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Turecká národní policejní akademie, Turecko; 
 Prof. Abdellatif Ashmaig KHALEIFA, Národní univerzita Ribat, Súdán; 

 Prof. Dr. habil. Sc. Ing. Sergey DOROSHKO, Akademie Ministerstva vnitra Běloruska, 
Bělorusko; 

 Major General Ali Abdulrahman ALDUAIJ, Vysoká škola bezpečnosti krále Fahda, 
Saudská Arábie; 

 Dr. J. M. VYAS M. Sc., Ph.D., LL.B., Univerzita forenzních věd v Gudžarátu, Indie; 
 assoc. Prof. Akynkali DARMENOV, Akademie Ministerstva vnitra Kazachstánu, 

Kazachstán; 

 Mr. Goce BACHANOV, Policejní výcvikové středisko, Severní Makedonie; 
 Dato’ Nerita Binti YAACOB, Královská malajská policejní akademie, Malajsie; 

 Dr. Mohamed A. M. AL MARRI, Katarská policejní vysoká škola, Katar. 
 
Sekretariát 
 

Centrála sekretariátu INTERPA je v Turecké národní policejní akademii na adrese 

Anıttepe Mahallesi, Necati Bey Caddesi, č. 108, 06570 Çankaya, Ankara, Turecko.  
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Veškeré činnosti sekretariátu provádí Turecká národní policejní akademie v souladu 

s tureckými právními předpisy. Členy sekretariátu jsou: 
 

 Murat AYASILI – vedoucí oddělení zahraničních vztahů a mezinárodního školení; 
 Tuğba İNCE – inspektor; 

 Umut CAN – zástupce inspektora; 

 Doğa GERİMTERLİ – policejní důstojník. 
 

Oblast činnosti 
 
Studenti členských institucí mohou být vzájemně zařazeni do výcvikových 

a vzdělávacích programů v policejních akademiích v souladu s podepsanými dohodami. 
Programy vzájemné výměny mohou být prováděny v rámci vysokoškolských, magisterských  
a doktorských programů mezi členskými institucemi. Sdílení informací je zajištěno mezi  

výzkumnými středisky policejních akademií členských institucí. Kromě toho jsou vybízeni  

k provádění společných projektů. Mezi předměty činností a  projektů, které jsou prováděny 
programem INTERPA, patří následující oblasti: 

 

 Boj proti zločinům a zločincům. 

 Obchodování s lidmi a nelegální migrace. 

 Kybernetické zločiny a bezpečnost informačních technologií. 
 Preventivní činnost policie. 
 Organizovaný zločin. 
 Terorismus. 

 Mezinárodní zločin. 
 Obchodování s drogami. 

 Zabezpečení hranic. 
 Krizové řízení. 
 Policie a vztahy s veřejností. 
 Policejní etika. 

 Taktika policejní práce. 

 Vedení a řízení lidských zdrojů. 
 Efektivita školení a praxe. 
 Sběr informací. 
 Metody a psychologie výslechů. 
 

Nové položky mohou být do výše uvedeného seznamu přidány, pokud to členové 
INTERPA uznají za nutné. 

 

Konference 
 

Konference INTERPA jsou jednou ze základních forem sdílení informací a  vzdělávání. 
Konference jsou konány zpravidla každoročně a po obsahové stránce jsou tematicky 
zaměřeny. Úvodní, někdy označována jako nultá, konference zakládajících členů se konala  
2. července 2011 v Istanbulu v Turecku. 
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1. výroční konference INTERPA 
 

První výroční konference INTERPA se konala ve dnech 24. až 27. dubna 2012 
v turecké Antalyi za účasti zástupců 24 policejních výcvikových a  vzdělávacích institucí  

z 22 zemí. Tématem této konference bylo „Srovnávací policejní vzdělávání“ 

 

2. výroční konference INTERPA 
 

Ve dnech 13. až 17. dubna 2013 se v Rijádu v Saúdské Arábii konala 2. výroční 
konference INTERPA na téma „Současné problémy policejního vzdělávání, výcviku 

a výzkumu“. Konference se zabývala zejména rozvojem fakult a pedagogických pracovníků  
v policejních akademiích, využitím technologií pro policejní vzdělávání, výcvik a výzkum, 
návrhem a vývojem učebních osnov. Konference se zúčastnilo přibližně 200 účastníků ze 

36 zemí z celého světa a zástupců 3 mezinárodních organizací (INTERPOL, Arabská liga  

a Asociace evropských policejních akademií; AEPC). 

 
3. výroční konference INTERPA 
 

Ve dnech 21. až 24. dubna 2014 se v Kuala Lumpur v Malajsii konala třetí výroční 
konference INTERPA na téma „Rozvoj pedagogických pracovníků v policejních akademiích“ 

za účasti téměř 120 účastníků z 36 zemí. 
 

4. výroční konference INTERPA 
 

Čtvrtá výroční konference INTERPA se konala ve dnech 25. až 27. května 2015 v Abú 

Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Tématem bylo „Školení policistů v oblastech, které 

vyžadují odborné znalosti“. Konference se zúčastnilo 100 účastníků z celkem 29 zemí  

a dvou mezinárodních organizací. 

 

5. výroční konference INTERPA 
 

Pátá výroční konference INTERPA se konala v Chartúmu v Súdánu ve dnech 28. až  
30. března 2016 na téma „Globální krize uprchlíků“ za účasti 60 účastníků z 18 krajů  
a 3 mezinárodních organizací. 

 
6. výroční konference INTERPA 
 

Šestá výroční konference INTERPA se konala v Kyrenii v Turecké republice severního 

Kypru (TRNC) ve dnech 28. až 30. března 2017 na téma „Drogová problematika a nové 

přístupy v policejním výcviku v boji proti drogám“ za účasti 70 účastníků z 23 zemí.2 

 

                                                 
2
 6th INTERPA Konferansi Basladi. Youtube, 28. VII. 2018. http://www.youtube.com/watch?v=hudxhsYzRng&ab 
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7. výroční konference INTERPA 
 

Sedmá výroční konference INTERPA se konala ve dnech 2. až 5. dubna 2018 
v Katarském Dauhá s tématem „Nové trendy v boji proti terorismu a extremismu“ za účasti 
105 účastníků z 35 různých zemí a 5 mezinárodních organizací. 3 

 
8. výroční konference INTERPA 
 

Osmá výroční konference INTERPA se konala ve dnech 11. až 13. února 2019 
v Gudžarátu v Indii na téma „Kybernetická bezpečnost a boj proti počítačové kriminalitě“.4 

Konference se zúčastnilo 98 zástupců akademického a bezpečnostního spektra z 38 států  
a jeden reprezentant mezinárodní organizace Association of Southeast Asian Nations Police 

(ASEANAPOL). Celkem bylo v průběhu pěti panelů konference předneseno 18 příspěvků 
reprezentantů států z České republiky, Indie, Kataru, Palestiny, Súdánu, Mongolska, Rwandy, 
Saudské Arábie, Thajska, Turecka a Vietnamu.5 Zástupkyně České republiky, odborná 
asistentka katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVUT PhDr. Barbora 
Vegrichtová, Ph.D., MBA předsedala panelu zaměřenému na implementaci nových nástrojů 
boje s kyberkriminalitou jako moderátor a současně v dalším bloku konference přednesla 
příspěvek zaměřený na problematiku tzv. Cyber Hate a využívání internetu k extremistické 

propagandě. V rámci programu konference proběhlo zasedání Generální rady asociace 
INTERPA, kde byly diskutovány otázky dalšího směřování a aktivit organizace a rozvoj nových 
projektů mezinárodní spolupráce mezi univerzitami poskytujícími vzdělání v bezpečnostní 
oblasti. Součástí programu konference byla prohlídka indické univerzity Gujarat Forensic 
Science University, která se ve svých bakalářských, magisterských a doktorandských oborech 
zaměřuje na bezpečnostní obory a forenzní vědy. Na osmé výroční konferenci INTERPA se 
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, jako 

dosud jediný zástupce České republiky, stala řádným členem asociace INTERPA.  
 

9. výroční konference INTERPA 
 

Devátá výroční konference INTERPA je plánována na dny 11. až 13. prosince 2020 
formou videokonference na téma „Výzvy policejních akademií v blízké budoucnosti“ 

 
Mezinárodní vzdělávací aktivity  
 

V rámci mezinárodních vzdělávacích aktivit INTERPA uspořádala celkem deset 
mezinárodních školení pro členy, z nichž osm bylo provedeno Tureckem, dvě z nich Malajsií  
a Tureckou republikou na severním Kypru. 

Mezi 18. a 21. listopadem 2019 se pro členy INTERPA uskutečnilo telekonferenční 
školení na téma „Správa zabezpečení“ pro výukové online služby. 

V období od 4. do 7. listopadu 2019 proběhlo v turecké národní policejní akademii  
v Ankaře „Školení pro rozvoj osnov“. Zúčastnilo se 19 účastníků z členských zemí INTERPA, 

                                                 
3
 7th Annual INTERPA Conference. Youtube, 10. VII. 2018. http://www.youtube.com/watch?v=KErpEjbYzA8&ab  

4
 8th INTERPA Conference. Youtube, 11. II. 2019. http://www.youtube.com/watch?v=MBf08C-BvUg&ab 

5
 8th INTERPA Conference. Youtube, 20. IV. 2019. http://www.youtube.com/watch?v=TKn7HJ26rAI&ab  
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včetně Bosny a Hercegoviny, Burundi, Malediv, Mongolska, Černé Hory, Palestiny, Kataru, 
Saúdské Arábie, Turecká republika Severní Kypr na tomto školení. 

„Výcvik boje proti nelegálnímu přistěhovalectví a obchodování s lidmi“ uspořádala 
turecká národní policejní akademie v Ankaře ve spolupráci s TADOC (Turecká mezinárodní 
akademie proti drogám a organizovanému zločinu) v termínech od 15. do 19. října 2018  
v Ankaře. Akce se zčastnilo 16 členských zemí INTERPA. 

V období od 22. října do 2. listopadu 2018 proběhla v turecké národní policejní 
akademii v Ankaře školení na téma „Řízení bezpečnosti a rozvoj dovedností policejního 
vedení“ za účasti 20 reprezentantů z členských zemí INTERPA, včetně Kambodže, Jordánska, 

Kosova, Palestiny, Kataru, Saúdské Arábie, Srí Lanky, Súdánu, Turecké republiky Severní Kypr 

a Vietnamu. 

V turecké Ankaře se od 20. listopadu do 1. prosince 2017 uskutečnilo „školení 
o bezpečnosti mezinárodních aktivit a summitů“ za účasti 22 policejních stážistů z 10 různých 
členských zemí INTERPA. Mezi nimi byli např. Bělorusko, Palestina, Maledivy, Írán, 
Makedonie, Saúdská Arábie, Kazašská republika, Kosovo, Súdán, Bosna a Hercegovina. 
Hostitelem byla opět turecká národní policejní akademie. 

V období od 13. do 17. listopadu 2017 se v prostorách turecké národní policejní 

akademie v Ankaře uskutečnilo „školení o dovednostech vedení a řízení policie“ za účasti 
17 policejních stážistů z 8 různých členských zemí INTERPA. 

V turecké Ankaře se uskutečnilo „Školení bezpečnosti mezinárodní organizace 
summitu“ za účasti 12 policejních stážistů z 5 různých členských zemí INTERPA, včetně 
Turecka, Súdánu, Palestiny, Jordánska a Turecké republiky na severu Kypru. Hostitelem byla 

turecká národní policejní akademie v období od 14. do 25. listopadu 2016. 

Kurz policejních dovedností v oblasti vedení a řízení se konal od 31. října do 
4. listopadu 2016 za účasti 11 policejních stážistů z 5 různých členských zemí INTERPA, 
včetně Turecka, Súdánu, Palestiny, Bosny a Hercegoviny a Turecké republiky Severní Kypr. 

Hostitelem byla opět turecká národní policejní akademie v Ankaře. 
V rámci dalších aktivit Mezinárodního sdružení policejních akademií INTERPA 

proběhlo dne 27 října 2020 prostřednictvím telekonference „Školení proti zločinům 
z nenávisti“ pro úředníky činné v trestním řízení. Školení se zúčastnilo 42 účastníků z deseti 

zemí včetně Bangladéše, Běloruska, Bosny a  Hercegoviny, Alžírska, Íránu, Kazachstánu, 
Severní Makedonie, Maďarska, Maledivy, Turecka a AYICRIP – (African Youths Initiative On 

Crime Prevention - Nezisková organizace v Lagosu, Nigérie). 

 
Spolupráce v oblasti odborné přípravy mezi členskými institucemi  

 

Studenti členských institucí mohou být vzájemně zařazeni do výcvikových 
a vzdělávacích programů v policejních akademiích v souladu s podepsanými dohodami. 

Programy vzájemné výměny mohou být prováděny v rámci vysokoškolských, magisterských  
a doktorských programů mezi členskými institucemi. Sdílení informací je zajištěno mezi 
výzkumnými středisky policejních akademií členských institucí. Kromě toho jsou vybízeni  
k provádění společných projektů. 
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Členská základna 
 
Zakládající členové získali členství automaticky. Stát se novým členem je možné pouze 

na základě podané žádosti o členství, kterou musí schválit Generální rada asociace INTERPA 

většinou hlasů. Podmínky členství pro podání žádosti jsou následující.  
O kandidaturu může požádat Policejní akademie nebo rovnocenná vzdělávací nebo 

výcviková instituce země. Instituce kandidátských zemí musí respektovat lidská  práva 

a právní stát. V případě, že se členy sdružení ze stejné země stanou dvě nebo více policejních 
vzdělávacích institucí, bude mít členský stát v generální radě pouze jeden hlas. Členství je 
platné bezprostředně po podpisu protokolu INTERPA mezi předsedou INTERPA a výkonným 

pracovníkem instituce, která podává žádost o členství, nebo jeho zástupcem. Předsednictví, 
místopředsednictví a členství ve výkonné radě zaniká, pokud se zástupce instituce neúčastnil 
tří po sobě jdoucích schůzí. Úředním jazykem INTERPA je angličtina. 

 
Financování 

 

Policejní výcvikové instituce hradí výdaje na všechny druhy projektů, seminářů, kurzů 
a aktivit, které organizují sami nebo ve spolupráci s jinou školící institucí, ze svého rozpočtu 
na základě dobrovolnosti. Za členství v INTERPA se neplatí žádný poplatek. 

 

INTERPA a Česká republika 
 

Česká republika má v současné době jediného zástupce v INTERPA a tím je Fakulta 

biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. FBMI se stala 
řádným členem INTERPA na osmé konferenci konané ve dnech 11. až 14. února 2019 

v Ahmadábádu v Indii. Jako součást programu zasedání rady proběhlo hlasování o přijetí 
Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze jako 

řádného člena asociace INTERPA. Činnost fakulty a univerzity v oblasti vzdělávání pracovníků 
bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému stručně představila PhDr. 
Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA. V následném jednomyslném hlasování Generální rady byla 

univerzita přijata za člena organizace INTERPA a při slavnostní ceremonii byl její 
představitelce předán certifikát členství. 6 

 

ZÁVĚR 
 

Na základě principů vzájemnosti a rovnosti mezi členskými zeměmi se asociaci 
INTERPA daří postupně dosahovat svých cílů a záměrů a stává se jednou z předních 
organizací v oblasti policie, policejního vzdělávání a školení. Od založení asociace INTERPA 
úspěšně uspořádala a uskutečnila celou řadu mezinárodních konferencí, zasedání generální 
rady a zasedání výkonné rady v různých zemích. Během těchto akcí si všichni členové 
vyměnili své zkušenosti a osvědčené postupy, provedli vědecké a  akademické výzkumy  

v oblasti policejní práce a navzájem si přispěli k posílení řídících a školicích kapacit svých 
vnitrostátních policejních vzdělávacích a výcvikových institucí. 

                                                 
6
 Jsme členem INTERPA. České vysoké učení technické, 2. IV. 2019.  

http://www.fbmi.cvut.cz/index.php/cs/verejnost/fotogalerie/jsme-clenem-interpa 
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Přílohy – Ilustrace.7 
  

 
 

 
 

Logo platformy a momentka z 1. výroční konference INTERPA. 
 

                                                 
7
 Ve všech případech, pokud není uvedeno jinak, je zdrojem ilustrací portál INTERPA.  

International Association of Police Academies. http://www.interpa.org 
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2. výroční konference INTERPA.  
 

 
 

3. výroční konference INTERPA. 
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4. výroční konference INTERPA. 
 

 
 

5. výroční konference INTERPA. 
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6. výroční konference INTERPA. 

 

 
 

7. výroční konference INTERPA. 
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8. výroční konference INTERPA. 
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Certifikát o členství Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení 
technického.8 

 
 

Vystoupení zástupkyně České republiky, Barbory Vegrichtové, rok 2018.9 

 

 

                                                 
8
 Jsme členem INTERPA: Fakulta biomedicínského inženýrství se stala členem mezinárodní organizace INTERPA. 

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického, 2. IV. 2019. 
https://www.fbmi.cvut.cz/cs/verejnost/fotogalerie/jsme-clenem-interpa  
9
 INTERPA Official. Twitter, 4. IV. 2018. https://twitter.com/interpaofficial/status/981522672411725825  
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Členské státy a instituce 
 

Mezinárodní asociace policejních akademií INTERPA uvádí v současné době celkem  
73 členských institucí z 57 zemí světa. 

 

Stát Instituce 

Afghanistan  Afghan National Police Academy 

Albania  Albanian Academy of Security 

Bahrain  The Royal Academy of Police 

Bangladesh  
Bangladesh Police Academy 

Police Staff College Bangladesh 

Belarus  The Academy of the Ministry of Interior Affairs of the Belarus 

Bosnia and 

Herzegovina 

Police Academy of the Ministry of Interior Affairs of the Federation of Bosnia 

and Herzegovina 

Agency for Education and Professional Training 

Botswana Botswana Police College 

Brazil  Sao Paulo Police Academy 

Bulgaria Academy of the Ministry of Interior Bulgaria 

Burundi Burundi High Police Institute 

Cambodia Police Academy of Cambodia 

Cameroon General Delegation to National Security 

Czech Republic Czech Technical University 

Egypt Police Academy 

Ethiopia Ethiopian Police University College 

Gambia Gambia Police Force 

India 
Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy 

Gujarat Forensic Sciences University 

Indonesia Indonesian Police Academy 

Iran  Amin Police University 

Jordan Royal Police Academy 

Kazakhstan 

Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan 

Karagandy Academy of MIA of the Republic of Kazakhstan Named After  

B. Beisenov 

The Republic of Kazakhstan Kostanai Academy of the Internal Affairs Ministry  

of Named After Shrakbek Kabylbayev 

College of the Ministry of the Internal Affairs 

Kenya  Training Office Headquarters of Kenya 

Kosovo Kosovo Academy For Public Safety 

Kuwait Saad Al Abdullah Academy for Security Sciences 

Kyrgyzstan Academy of the Ministry of Internal Affairs 

Macedonia Police Training Centre 

Malaysia 
Royal Malaysian Police College Kuala Lumpur 

Royal Malaysia Police Technical College 

Maldives Institute for Security and Law Enforcement Studies 

Moldova 
Academy “Stefan Cel Mare” of the Ministry of Internal Affairs of the Republic  

of Moldova 

Mongolia Law Enforcement University of Mongolia 
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Montenegro Police Academy of Montenegro 

Myanmar Police Officer Training Institute 

Pakistan 
National Police Academy, Islamabad 

Punjab Police College Sihala 

Palestine Palestinian Civil Police for Training Isssues 

Portugal Higher Institute of Police Sciences and Internal Security 

Qatar 
Police Training Institute 

Qatar Police college 

Romania The Police Academy “Alexandru Ioan Cuza”, Bucharest 

Rwanda National Police College 

Saudi Arabia 
King Fahad Security College 

Naif Arab University for Security Sciences 

Somalia Genral Kahiye Police Academy 

South Korea Korean National Police University 

Sri Lanka The National Police Academy 

Sudan 
The National Ribat University 

Police Training Authority 

Tajikistan Academy of Ministry of Internal Affairs of Republic of Tajikistan 

Tanzania Dar Es Salam Police Academy 

Thailand Royal Police Cadet Academy 

Timor-Leste Police Training Center 

Tunisia 
Police Training Centre 

The National School for the Formation of National Security Executives 

Turkey  Turkish National Police Academy 

Turkish Republic of 

Northern Cyprus 
Police School of Turkish Republic of Northern Cyprus 

Uganda 
Police Training School Kabalye Masindi 

The Police Senior Command and Staff College, Bwebajja-Uganda 

Ukraine The Odessa State University of Internal Affairs 

United Arab Emirates 

Abu Dhabi Police College 

Dubai Police Academy 

Sharjah Police Sciences Academy 

Uzbekistan The Academy of the Ministry of Interior Affairs ofUzbekistan 

Vietnam 
The People’s Police Academy 

The People’s Security Academy 

Zambia Zambia Police Service 

Zimbabwe Zimbabwe Republic (ZRP) Police Staff College 
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