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A gyakorlat
címe

Helyi képzési igényeket és kérdéseket tükröző decentralizált képzés
szervezése

Legfontosabb
elemei:

E gyakorlattal a nemzeti képzési központok és igazságügyi akadémiák
célja, hogy a helyi képzési igényekre és kérdésekre nyújtsanak
megoldást és/vagy a személyes képzést elérhetőbbé tegyék a központi
képzési szervtől távolabbi régiókban tevékenykedő bírák és ügyészek
számára (ami így csökkentené a logisztikai költségeket, miközben több
résztvevőt érhetne el).
A nemzeti képzési intézmény éves képzési tervében szereplő, ilyen
decentralizált tevékenységeket a hagyományos megközelítés a globális
nemzeti stratégia részeként kezeli. Ugyanakkor elismerten léteznek a
helyi szolgálatok vagy bíróságok által saját döntésük alapján helyileg
szervezett, független képzések.
Bulgária a két rendszer érdekes, vegyes példáját mutatja. Az Akadémia
minden évben lehetőséget biztosít a kerületi bíróságoknak,
közigazgatási bíróságoknak és kerületi ügyészségeknek arra, hogy
pályázzanak az Akadémia előre meghatározott összegű forrásaira,
amelyeket adott általános vagy helyi érdekeltségű témákra vonatkozó
regionális képzés szervezésének megkönnyítésére fordíthatnak.
Jóváhagyás esetén ezt a költségvetést regionálisan kezelik, a felmerült
kiadásokat pedig ezt követően az Akadémia ellenőrzi és jóváhagyja.
A pályázók az előre meghatározott határidőig költségvetés-tervezetet
nyújtanak be. Kiválasztanak továbbá egy témát az Intézet általános
tantervéből vagy új témát javasolnak, ha kifejezett regionális képzési
igény merül fel. Amennyiben javaslatukat elfogadják és az Akadémia
képzései sorában már kidolgozta a témát, a szervezet hozzáférhetővé

1

Helyi képzési igényeket és kérdéseket tükröző decentralizált képzés szervezése

teszi saját képzési anyagait. Ha nem ez a helyzet, az Akadémia
támogatást nyújt a potenciális oktatók azonosítása vagy ajánlása terén,
és a pályázóval való kapcsolatfelvételt is segíti. A helyszíni szervezéshez
kapcsolódó logisztikai és más részletkérdéseket a pályázónak kell
intéznie.
Ez a gyakorlat hozzájárul a képzési kereslet és kínálat közötti egyensúly
fenntartásához, mivel minden bolgár igazságügyi tisztviselő saját
választása szerint évente három képzésen vehet részt, és a szófiai
Akadémia saját épületeiben nem tud ennyi potenciális résztvevőt
fogadni.
Intézményi
elérhetőségek

Nemzeti Igazságügyi Intézet
14 EkzarhYossif Str
BG 1301 Szófia
Bulgária
Tel.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
E-mail cím: nij@nij.bg
Honlap: http://www.nij.bg

Egyéb
megjegyzések

Az ilyen típusú decentralizált képzések szervezése jól ismert, elterjedt
HELYES GYAKORLAT, amelyet a legtöbb uniós képzési intézet
alkalmaz.
A fent leírt bolgár példa – bár önmagában nem átültethető – elméleti
továbbfejlesztési ötletként alkalmazható olyan országok meglévő
rendszereiben, amelyek jogi kerete szintén lehetővé teszi a helyi
bíróságok vagy ügyészségek számára a nemzeti képzési központok
nevében szervezett vagy általuk felügyelt képzések tartását.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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