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Denumirea
practicii

Evaluarea nevoilor de formare la nivel regional

Caracteristici
principale:

Având în vedere contextul geografic specific al țării, Academia Judiciară
din Croația a creat cinci centre regionale de formare care favorizează, în
unele situații, o abordare descentralizată a formării. Întrucât există
diferențe între nevoile de formare ale judecătorilor și procurorilor din
diferite regiuni (de exemplu, dreptul maritim, care este specific zonelor
costiere), Academia Judiciară a introdus un mecanism de evaluare a
nevoilor de formare conceput să soluționeze această problemă,
menținând, în același timp, echilibrul între abordarea procesului de
formare într-o manieră complet descentralizată și centralizarea
coerentă la nivel național a planificării formării de acest tip.
Anual se trimit chestionare de evaluare a nevoilor de formare părților
interesate (Ministerul Justiției, universități și membrii Consiliului pentru
programe), precum și coordonatorilor centrelor de formare regionale
(de regulă, un judecător și/sau un procuror).
Rezumatul răspunsurilor la chestionare este trimis Consiliului pentru
programe al Academiei Judiciare, care are competența de a stabili
temele incluse în program în anul următor.

Datele de
contact ale
instituției

Judicial Academy of Croatia (Academia Judiciară din Croația)
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
Croatia
Telefon: + 385 1 371 4540
Fax: + 385 1 371 4549
E-mail: pravosudna.akademija@pravosudje.hr
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Site internet: http://www.pak.hr
Alte observații

Deși fiecare instituție de formare a magistraților din UE a pus în aplicare
propriul sistem de determinare a nevoilor de formare, în timpul realizării
acestui studiu s-au identificat o serie de idei deosebit de interesante.
Având în vedere particularitățile fiecărui sistem național, este probabil
ca transferul integral al acestei practici să nu fie posibil.
Această PRACTICĂ PROMIȚĂTOARE a fost adoptată în urmă cu doi ani
și oferă o soluție centralizată pentru o diversitate regională pronunțată.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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