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Nazwa
praktyki

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania

Najistotniejsze
cechy

W Anglii i Walii Kolegium Kształcenia Sędziów (Judicial College)
opracowuje program doskonalenia umiejętności przywódczych i
zarządczych dla sędziów wszystkich sądów, którzy pełnią funkcje
przywódcze i zarządcze (leadership and management judges, LMJs).
Pierwszą edycję programu uruchomiono w 2014 r. po przeprowadzeniu
konsultacji z wieloma sędziami wyższej rangi, pracownikami działów
kadr w sądach i podmiotami zewnętrznymi. Każdy program będzie
trwał około czterech miesięcy i ma być realizowany dwa razy w roku.
Jednorazowo w programie może wziąć udział 25 sędziów, przy czym
pierwszeństwo przy zapisach będą mieli ci sędziowie, którzy niedawno
zostali nominowani na stanowisko wymagające pełnienia funkcji
przywódczych lub zarządczych. Program obejmuje moduły dotyczące
takich zagadnień jak „zrozumienie własnej organizacji, komunikacja i
współpraca z innymi organizacjami; zarządzanie ludźmi oraz
organizowanie własnej pracy na stanowisku kierowniczym”.
W programie kładzie się nacisk na praktyczną naukę i stosowanie
kluczowych umiejętności oraz cech przywódczych i zarządczych w
praktyce. W celu zapewnienia optymalnego poziomu przydatności
materiałów oraz jak najlepszych efektów przy posiadanych środkach
finansowych w ramach programu w pełni zostaną wykorzystane zasoby
internetowe oraz wewnętrzna wiedza fachowa (zarówno w zakresie
sądownictwa, jak i szkoleń).
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Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania

instytucji

Ministry of Justice , 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Zjednoczone Królestwo
Nr tel.: +44 203 334 0700
Faks: +44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Strona

internetowa:

http://www.judiciary.gov.uk/training-

support/judicial-college
Inne uwagi

Program stanowi OBIECUJĄCĄ PRAKTYKĘ, która obecnie znajduje się
na etapie elastycznego rozwoju. W najbliższych latach prawdopodobnie
nastąpi gwałtowny wzrost liczby tego rodzaju działań.

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)
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