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Nábor školiteľov a hodnotenie ich výkonu

Hlavné črty:

V Rumunsku prebieha nábor školiteľov prostredníctvom verejnej
súťaže, na ktorú dohliada komisia zložená z troch členov [vrátane
jedného z riaditeľov Národného inštitútu súdnictva (NIM) a školiteľa
inštitútu NIM s pedagogickou špecializáciou], ktorých vymenúva
vedecká rada školy.
V prvej fáze komisia vyhodnotí žiadosti a zúži zoznam vhodných
kandidátov. Medzi kompetencie patria skúsenosti, kvalifikácia, odborná
prax v požadovanej oblasti, vedecké publikácie atď.
V druhej fáze sa uskutoční osobný pohovor, na ktorom komisia
posudzuje

komunikačné

zručnosti

a schopnosť

komunikovať

s dospelými, podrobné špecializované poznatky a argumentačné
schopnosti,

schopnosť

vykonávať

výskum

s použitím

viacerých

zdrojov, jazykové schopnosti atď.
Po tomto pohovore komisia oznámkuje každého kandidáta pomocou
stupnice od 1 do 10, pričom do ďalšej fázy postúpia len kandidáti
s minimálnou známkou 8.
V tretej fáze sa kandidáti zúčastnia na ukážke seminára pred skupinou
sudcov alebo v rámci programu nepretržitej odbornej prípravy. Ich
výkon sa hodnotí podľa kritérií, ako sú preukázané praktické schopnosti
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a postoje, logická postupnosť prezentácie, prispôsobivosť rôznym
metódam odbornej prípravy vo vzťahu k jej cieľom a profilu skupiny,
dodržiavanie zásad odbornej prípravy dospelých, logika a schopnosť
jasného uvažovania v špecializovanej oblasti, použite vhodných
učebných materiálov, organizácia času atď.
Kandidáti uchádzajúci sa o pozíciu koordinátorov stáží sa hodnotia
počas skúšobného obdobia jedného mesiaca.
Na konci tohto postupu komisia znova oznámkuje kandidátov
s použitím rovnakej stupnice od 1 do 10. Kandidátov so známkou 8
alebo vyššou odporučí vedeckej rade na prijatie.
Táto rada potom vyberie kandidátov a predloží Vrchnej sudcovskej rade
návrh na ich schválenie. Kandidátov na pozíciu školiteľa na plný úväzok
však vedecká rada prijme až na základe ďalšieho pohovoru s jej členmi.
Po prijatí sa školitelia každoročne hodnotia podľa osobitných metodík
prispôsobených jednotlivým druhom odbornej prípravy. Každoročné
hodnotenie školiteľov a koordinátorov stáží vychádza z postupov
a kritérií stanovených v stanovách školiteľov inštitútu NIM a skladá sa zo
štyroch

zdrojov

hodnotenia:

školiteľom/koordinátorom

stáží,

samohodnotenie
hodnotenie

vypĺňané

vykonané

osobou

zodpovednou za príslušnú oblasť štúdia, hodnotiace formuláre vypĺňané
účastníkmi seminárov odbornej prípravy a hodnotenie vykonané
odborníkom v oblasti pedagogiky z inštitútu NIM.
Celkové ročné hodnotenie každej osoby sa predloží na schválenie
vedeckej rade. Ak na základe výsledkov tohto hodnotiaceho procesu
dôjde k zmenám v sieti školiteľov inštitútu NIM, predložia sa na
schválenie Vrchnej sudcovskej rade.
Inštitút

NIM

uchováva

všetky

údaje

o hodnotení

v databáze.

Zamestnanci inštitútu NIM doň po každom seminári zadajú všetky
informácie získané z pripomienok, ktoré účastníci uviedli v hodnotiacich
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formulároch.
Táto databáza poskytuje centralizovaný prehľad o kvalite odbornej
prípravy poskytovanej inštitútom NIM, individuálne hodnotenie
každého školiteľa (celkové, ročné alebo pre jednotlivé semináre)
a témy, ktorými sa každý z nich zaoberal.
Kontaktné údaje Národný inštitút súdnictva (National Institute of Magistracy – NIM)
inštitúcie
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019 Bukurešť
Rumunsko
Telefón: + 40 021 310 21 10
Fax.: + 40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
Webová lokalita: http://www.inm-lex.ro
Ďalšie
poznámky

Tento

OSVEDČENÝ

POSTUP

predstavuje

jasný,

objektívny

a predvídateľný postup výberu a hodnotenia školiteľov a poskytuje
objektívne odpovede na otázky, ako napríklad: „Ako možno
identifikovať a zamestnať najlepších ľudí pôsobiacich v systéme?“, „Ako
možno posúdiť kvalitu potenciálneho školiteľa?“, „Aké kritériá by sa mali
používať pri výbere nového školiteľa?“ a „Z čoho by sa malo skladať
výberové konanie?“. Uvádza sa tu ako zdroj inšpirácie pre iné
vnútroštátne inštitúcie poskytujúce odbornú prípravu.

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 1 – Štúdia o najlepších postupoch
odbornej prípravy sudcov a prokurátorov“, ktorý vykonáva Európska sieť odbornej justičnej prípravy
(EJTN)
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