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Nazwa
praktyki

Organizowanie szkoleń zdecentralizowanych w celu uwzględnienia
lokalnych potrzeb szkoleniowych i rozwiązania problemów w tym
zakresie

Najistotniejsze
cechy

Za pomocą tej praktyki krajowe ośrodki szkoleniowe i szkoły
sądownictwa i prokuratury dążą do zapewnienia rozwiązania
pozwalającego uwzględnić lokalne potrzeby szkoleniowe i problemy w
tym zakresie lub do zwiększenia dostępności szkoleń stacjonarnych dla
sędziów i prokuratorów pracujących w regionach oddalonych od
centralnego organu szkoleniowego (ograniczając tym samym koszty
związane z logistyką i zapewniając potencjalnie większej liczbie
uczestników możliwość wzięcia udziału w szkoleniu).
Zgodnie ze standardowym podejściem takie zdecentralizowane
działania są uwzględniane w rocznym planie szkoleniowym krajowego
ośrodka szkoleniowego jako element strategii ogólnokrajowej.
Dopuszcza się jednak możliwość prowadzenia niezależnych szkoleń na
szczeblu lokalnym według uznania lokalnych służb lub sądów.
W Rumunii zdecentralizowane seminaria stanowiły istotny element
pakietu na rzecz organizacji szkoleń na dużą skalę poświęconych
nowym

aktom

prawnym.

Zdecentralizowane

seminaria

były

organizowane i bezpośrednio koordynowane przez Krajowy Instytut
Sądownictwa i Prokuratury na szczeblu sądów apelacyjnych i
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Organizowanie szkoleń zdecentralizowanych w celu uwzględnienia lokalnych potrzeb
szkoleniowych i rozwiązania problemów w tym zakresie

prokuratur.

(Zobacz

również

arkusz

informacyjny

na

temat

kompleksowego pakietu na rzecz organizacji szkoleń na dużą skalę
poświęconych nowym aktom prawnym, opisany poniżej w sekcji
„Innowacyjne programy nauczania lub plany szkolenia”.)

Dane
kontaktowe
instytucji

Krajowy Instytut Sądownictwa i Prokuratury (Institutului National al
Magistraturii)
Bd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5
050019, Bucharest
Rumunia
Nr tel.: +40 021 310 21 10
Faks: +40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
Strona internetowa: http://www.inm-lex.ro

Inne uwagi

Podejmowanie

tego

rodzaju

szkoleniowych

stanowi

dobrze

zdecentralizowanych
znaną,

standardową

działań
DOBRĄ

PRAKTYKĘ, którą stosuje większość unijnych instytucji szkoleniowych.
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