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Naziv prakse

Izobrazba u području rukovodstva i upravljanja

Glavne
značajke:

Centar za izobrazbu i školovanje pravosudnih djelatnika (SSR) u
Nizozemskoj razvio je sveobuhvatni kurikulum za programe razvoja
rukovoditeljskih i upravljačkih vještina na nizozemskim sudovima i u
državnom odvjetništvu. To je učinjeno na zahtjev Vijeća za sudstvo i
Odbora glavnih državnih odvjetnika u okviru bliskog savjetovanja i
suradnje.
Programi izobrazbe za razvoj rukovoditeljskih i upravljačkih vještina
prije su se u nizozemskom sudstvu i državnom odvjetništvu odvijali ad
hoc i SSR nije u njima sudjelovao. Danas postoji cijeli niz programa
izobrazbe za razne ciljne skupine na različitim razinama nizozemskog
pravosudnog sustava. Važna dodana vrijednost uključenosti SSR-a
proizlazi iz toga da SSR, kao nacionalna i jedina institucija za izobrazbu
sudaca u Nizozemskoj, može donijeti svoje stručno znanje o organizaciji
pravosuđa u Nizozemskoj i znanje o tome kako uspostaviti kurikulum za
izobrazbu za tu posebnu ciljnu skupinu. Za neke su teme zaduženi
vanjski predavači, ali za opću je izradu programa odgovoran SSR.
Programi su namijenjeni članovima odbora i uprave na visokoj razini sa
sudova i glavnih pomoćnih organizacija nizozemskog pravnog sustava,
odnosno čelnicima sudskih odjela („vijeća”), voditeljima timova (na
sudovima i u uredima državnog odvjetništva), rukovoditeljima za
operativna pitanja (u državnom odvjetništvu), budućim ili mogućim
predsjednicima sudova ili članovima odbora i budućim načelnicima
odjela.
Programi izobrazbe nisu usmjereni samo na „tvrde” upravljačke i
rukovoditeljske vještine (kao što je financijsko upravljanje) već važan dio
kurikuluma čine vještine osobnog upravljanja, a tako i osobnog razvoja.
Osobno vodstvo već je čvrsto ugrađeno u novi program početne
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izobrazbe za suce. Ono uključuje, primjerice, savjetovanje s kolegama i
osobno mentorstvo (kolega sudaca ili vanjskih mentora).
Važna ideja na kojoj se temelji program izobrazbe u području
rukovođenja i upravljanja jest „zajedništvo” i kooperativni identitet.
Pored njegove važnosti za pojedine članove, cilj je programa izobrazbe
jačanje organizacije sudstva i razvoj zajedničke usklađene ambicije,
vizije i skupa načela. „Zajedništvo” također znači da se u metodama
izobrazbe koje se upotrebljavaju ističe važnost prenošenja znanja i moć
učenja od kolega.
Kontaktni
podaci
institucije:

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
Poštanska adresa: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Adresa za posjete: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefon: + 31 88 361 3212
E-pošta: ssr.international@ssr.nl
Web-mjesto: http://www.ssr.nl

Ostale
primjedbe

Ovaj je program OBEĆAVAJUĆA PRAKSA koja je trenutačno u
postupku evaluacije.

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 1 – Studija o najboljoj praksi izobrazbe sudaca i
državnih odvjetnika”, koji je provela Europska mreža za pravosudnu izobrazbu (EJTN)
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