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Vadovavimo ir valdymo mokymas

Pagrindiniai
ypatumai

Nyderlandų Teisėjų mokymo ir studijų centras (TMSC) parengė
išsamias vadovavimo ir valdymo tobulinimo mokymo programas,
skirtas tiek Nyderlandų teismams, tiek prokuratūroms. Programa
parengta Teisėjų tarybos ir Generalinės prokuratūros valdybos prašymu
ir glaudžiai konsultuojantis bei bendradarbiaujant su šiomis
institucijomis.
Anksčiau valdymo ir vadovavimo mokymo programos Nyderlandų
teismuose ir prokuratūrose buvo įgyvendinamos, jei to reikėdavo, ir
nedalyvaujant TMSC. Dabar yra parengtas išsamus skirtingo lygmens
Nyderlandų teisėjams skirtas programų rinkinys. TMSC (kuris
Nyderlanduose yra vienintelė nacionalinė teisėjų mokymo institucija)
dalyvavimas duoda papildomos naudos, t. y. TMSC ekspertai gali
suteikti specialiųjų žinių apie Nyderlandų teismų organizaciją ir padėti
parengti šiai konkrečiai tikslinei grupei skirtą mokymo programą.
Parenkant konkrečias temas dalyvauja išorės instruktoriai, tačiau už
programos struktūrą iš esmės yra atsakingas TMSC.
Programos yra skirtos teismų ir Nyderlandų teismų sistemoje veikiančių
centrinių pagalbinių organizacijų valdybų nariams, aukšto lygio
vadovams, departamentų (kolegijų) vadovams, (teismų ir prokuratūrų)
komandų vadovams, (prokuratūrų) operatyvinių reikalų vadovams,
būsimiems ar potencialiems teismų pirmininkams ar valdybų nariams ir
būsimiems departamentų vadovams.
Mokymo programose daugiausia dėmesio skiriama ne tik profesiniams
valdymo ir vadovavimo įgūdžiams (pvz., finansų valdymui). Ne ką
mažiau svarbų vaidmenį mokymo programose atlieka asmeniniai
vadovavimo ir asmens tobulinimo įgūdžiai. Asmeninis vadovavimas jau
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Mokymas apie vadovavimą ir valdymą

įtrauktas į naują teisėjams skirtą pirminio mokymo programą. Tai, pvz.,
apima tarpusavio vertinimą grupėje ir asmeninį mokymą (šiuo atveju
mokymo paslaugas teikia kolegos teisėjai ir išorės mokytojai).
Svarbus mokymo apie vadovavimą ir valdymą programų principas yra
susijęs su „bendruomeniškumu“ ir kolektyvo tapatybe. Be to, mokymo
programos yra svarbios ne tik pavieniams nariams; jomis taip pat
siekiama stiprinti teismų organizaciją ir nustatyti bendrus ir visuotinius
uždavinius, viziją ir principus. „Bendruomeniškumo“ principas taip pat
reiškia, kad taikant mokymo metodus ypač daug dėmesio skiriama
dalijimuisi žiniomis ir mokymosi iš kolegų teikiamai naudai.
Institucijos
kontaktiniai
duomenys

Training and Study Centre for the Judiciary (SSR) (Teisėjų mokymo ir
studijų centras (TMSC))
Pašto adresas: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Priimamasis: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Nyderlandai
Tel. + 31 88 361 3212
E. paštas ssr.international@ssr.nl
Svetainė http://www.ssr.nl

Kitos pastabos

Ši programa − PERSPEKTYVI PATIRTIS, kuri šiuo metu yra vertinama.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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