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Nazwa
praktyki

Ocena regionalnych potrzeb szkoleniowych

Najistotniejsze
cechy

Z uwagi na specyficzne uwarunkowanie geograficzne Akademia
Sądowa (Pravosudna akademija) w Chorwacji utworzyła pięć
regionalnych ośrodków szkoleniowych, wybierając w niektórych
przypadkach zdecentralizowane podejście do szkoleń. Ponieważ
potrzeby szkoleniowe sędziów i prokuratorów z różnych regionów są
zróżnicowane (np. problematyka prawa morskiego, która dotyczy
regionów przybrzeżnych), Akademia Sądowa wprowadziła mechanizm
oceny potrzeb szkoleniowych w celu znalezienia rozwiązania tego
problemu, a zarazem w celu zrównoważenia całkowicie
zdecentralizowanego podejścia do szkoleń poprzez podejmowanie
spójnych działań na szczeblu krajowym na rzecz centralizacji
planowania takich szkoleń.
Co roku do zainteresowanych stron (Ministerstwa Sprawiedliwości,
uczelni i członków Rady Programowej) oraz do koordynatorów
regionalnych ośrodków szkoleniowych (zazwyczaj jest to sędzia lub
prokurator) wysyłane są kwestionariusze służące do oceny potrzeb
szkoleniowych.
Streszczenie odpowiedzi na pytania zawarte w tych kwestionariuszach
są przesyłane Radzie Programowej Akademii mającej kompetencje do
podejmowania decyzji na temat zagadnień, które mają zostać
uwzględnione w programie na następny rok.
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Ocena regionalnych potrzeb szkoleniowych

instytucji

Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
Chorwacja
Nr tel.: +385 1 371 4540
Faks: +385 1 371 4549
E-mail: pravosudna.akademija@pravosudje.hr
Strona internetowa: http://www.pak.hr

Inne uwagi

Mimo że każda instytucja organizująca szkolenia dla kadr wymiaru
sprawiedliwości w UE wdrożyła swój własny system oceny potrzeb
szkoleniowych, podczas przeprowadzania niniejszego badania
zidentyfikowano kilka szczególnie interesujących koncepcji. Z uwagi na
specyfikę poszczególnych systemów krajowych pełne przeniesienie tej
praktyki na inny grunt prawdopodobnie nie będzie możliwe.
Omawianą OBIECUJĄCĄ PRAKTYKĘ przyjęto dwa lata temu.
Zapewnia ona możliwość podejmowania scentralizowanych działań w
odpowiedzi na istotne zróżnicowanie regionalne.

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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