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címe

Halottkémek képzése

Legfontosabb
elemei:

Anglia és Wales halottkémei képzésének az Igazságügyi
Minisztériumtól az Igazságügyi Kollégiumhoz (Judicial College) történő
2012-es áthelyezését követően – mely eljárás egybeesett az új vezető
halottkém (Chief Coroner) kinevezésével és az új halottkémi képzési
bizottság (Coroner Training Committee) felállításával, amelynek tagjai
az oktatók kiválasztásában és a képzések nyújtásában is részt vesznek –
az Igazságügyi Kollégium egy átfogó funkcionális képzési
igényfelmérést végzett annak érdekében, hogy elősegítse az újonnan
kinevezett vezető és a képzési szervek munkáját.
Kidolgoztak egy online kérdőívet, és mind az 1300 halottkémet és
halottkémi tisztviselőt felhívták képzési igényeikkel kapcsolatos
észrevételeik megtételére.
A kidolgozással az előző halottkémi képzési csoportok tagjait bízták
meg. A halottkémek készségeinek és feladatainak listáját az országban
közzétett halottkémi állásajánlatok alapján állították össze. A
célcsoport tagjai három hetet kaptak a kérdőív megválaszolására. Azt is
megkérdezték tőlük, hogy hajlandóak-e telefonos interjúkban részt
venni.
Az összegyűjtött adatok alapján összeállított, a halottkémi képzési
igényekre vonatkozó zárójelentést megküldték a vezető halottkémnek
és a képzési bizottságnak. A jelentés a képzési tervek alapjául szolgál.
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Intézményi
elérhetőségek

Igazságügyi Kollégium
Igazságügyi Minisztérium, 102 Petty France
London SW1H 9LJ
Egyesült Királyság
Telefon: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-mail cím: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Honlap: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicial-college

Egyéb
megjegyzések

Bár az Európai Unióban minden igazságügyi képzési intézmény a saját
rendszerét alkalmazza a képzési igények felméréséhez, néhány
kiemelkedően érdekes ötletet sikerült összegyűjteni a jelen vizsgálat
elvégzése közben.
Ugyanakkor a fent leírt gyakorlatot BEVÁLT GYAKORLATNAK lehet
minősíteni, mivel a kívánt megközelítés a képzési intézményt gyors és
hatékony reakcióra késztette, amikor a képzés új területét nemrég
hatáskörébe utalták.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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