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Denumirea
practicii

Formare profesională în domeniul dezvoltării capacităţilor de conducere
și al managementului

Caracteristici
principale:

În Belgia, au fost dezvoltate un curs și o activitate de îndrumare
profesională în domeniul managementului de proiect destinate
judecătorilor, procurorilor și membrilor personalului din cadrul
tribunalelor, în vederea încurajării unei mai bune cooperări și a unui mai
bun schimb de informaţii între membrii sistemului judiciar și membrii
personalului acestora. După o instruire în materie de tehnici de
management de proiect, participanţii beneficiază de îndrumare
profesională adaptată cu scopul de a-și preciza obiectivele și de a-și
elabora propriul plan de management de proiect. După câteva luni de
activitate practică privind planul de management de proiect,
participanţii vor prezenta proiectele în cadrul unui forum pentru ca
acestea să devină noi criterii de referinţă pentru bune practici. Scopul
final al acestui curs este de a eficientiza sistemul de justiţie cu ajutorul
unor procese mai bune și al unor instrumente de management adaptate
în mod corespunzător.

Detalii
contact
instituției

de Institutul de Formare Judiciară (IGO/IFJ)
ale
Avenue Louise 54
1050 Bruxelles
Belgia
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Formare profesională în domeniul dezvoltării capacităţilor de conducere şi al managementului

Telefon: + 32 2 518 49 49
Fax: + 32 2 518 49 79
Adresă de e-mail: info@igo-ifj.be
Site: http://www.igo-ifj.be.

Alte observații

Practica belgiană este o PRACTICĂ PROMIȚĂTOARE aflată într-un
stadiu de dezvoltare semnificativă. Se preconizează că acest tip de
activităţi va cunoaște o creștere exponenţială în următorii ani.

Sursa: Proiect-pilot - Formare judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu privind cele mai bune practici în
materie de formare profesională a judecătorilor și procurorilor ", realizat de Rețeaua Europeană de
Formare Judiciară (EJTN)
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