Най-добри практики при обучението на съдии и прокурори
Категория на практиката: Оценка на нуждите от обучение (ОНО)

Вид практика: Добра практика

Държава: Румъния
април 2014 г.

Наименование Структурирана процедура за определяне на нуждите от обучение
на практиката
Ключови
характеристи
ки:

Информацията относно нуждите от обучение на съдии и прокурори
в Румъния се събира посредством обединяване на множество
източници (от съдебни обучители, съдилища, прокуратури,
професионални сдружения на магистрати, други правни
специалисти, резултатите от оценки на обучението, извършено
през предходните години, и др.).
Темите в списъка, включен в каталога с обученията за дадена
година, също така се подлагат на кръстосана проверка с броя на
заявленията на участниците.
Наскоро бе въведена онлайн система за улесняване на този процес,
като съдиите и прокурорите се приканват да отбележат исканите
теми за следващата година или да изготвят нови предложения.
Това позволява да се определи какъв е рейтинга на търсенето за
всеки курс, който сочи кои са най-търсените курсове и също така
улеснява финансовото планиране.
Тези данни съставляват основата на анализа на нуждите от
обучение и последващото изготвяне на годишния план за
обучение, в който участват националния институт за обучение и
Висшия съдебен съвет.

Данни за
контакт с
институцията
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Други
коментари

Макар че всяка отговаряща за съдебното обучение институция в
ЕС, прилага своя собствена система за оценка на нуждите от
обучение, при извършването на настоящото проучване бяха
събрани някои особено интересни идеи.
Описаната по-горе практика може да се счита за ДОБРА
ПРАКТИКА.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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