Cele mai bune practici în materie de formare
profesională a judecătorilor şi procurorilor
Categoria de practică: Program de studiu sau plan de formare profesională inovator în
orice domeniu specific
Tipul de practică: Practică promiţătoare

Țara: Anglia și Țara Galilor
aprilie 2014

Denumirea
practicii

Formare profesională în domeniul dezvoltării capacităţilor de conducere
și al managementului

Caracteristici
principale:

În Anglia și Țara Galilor, Colegiul de Studii Judiciare elaborează în
prezent un program de dezvoltare în domeniul capacităţilor de
conducere și al managementului destinat judecătorilor din toate
jurisdicţiile care au responsabilităţi de conducere și de management
(judecători cu responsabilităţi de conducere și de management: LMJ).
După consultarea unui număr mare de judecători experimentaţi, de
resurse umane din domeniul judiciar și de organisme externe, primul
program a fost lansat în 2014. Fiecare program va dura aproximativ
patru luni și se preconizează să se desfășoare de două ori pe an. Având
în vedere faptul că fiecare program va avea o capacitate de 25 de
judecători, se va acorda prioritate, în ceea ce privește locurile,
judecătorilor care au fost numiţi recent în funcţii de conducere sau de
management. Programul include module pe teme precum Înţelegerea
propriei organizaţii, comunicarea și colaborarea cu alte organizaţii;
Gestionarea resurselor umane; și Autoformarea ca lider”.
Programul se va axa în principal pe învăţarea practică și pe aplicarea
principalelor competenţe și aptitudini de conducere și de management.
Vor fi utilizate pe deplin resurse online și expertiză internă (judiciară și
pentru formare) în vederea asigurării relevanţei optime a materialelor și
a eficienţei din punctul de vedere al costurilor.

Detalii
contact
instituției

de Colegiul de Studii Judiciare
ale
Ministerul Justiţiei, 102 Petty France
Londra SW1H 9LJ
Regatul Unit
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Formare profesională în domeniul dezvoltării capacităţilor de conducere şi al managementului

Telefon: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
Adresă de e-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Site: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college
Alte observații

Acest program este o PRACTICĂ PROMIȚĂTOARE aflată într-un stadiu
de dezvoltare semnificativă. Se preconizează că acest tip de activităţi va
cunoaște o creștere exponenţială în următorii ani.

Sursa: Proiect-pilot - Formare judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu privind cele mai bune practici în
materie de formare profesională a judecătorilor și procurorilor ", realizat de Rețeaua Europeană de
Formare Judiciară (EJTN)
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