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Κύρια
χαρακτηριστικά

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης των δικαστών και
των εισαγγελέων στη Ρουμανία συλλέγονται συνδυάζοντας
πολλαπλές
πηγές
πληροφοριών
(εκπαιδευτές
δικαστικών
λειτουργών, δικαστήρια, εισαγγελικές αρχές, επαγγελματικές ενώσεις
δικαστών, άλλα νομικά επαγγέλματα, τα αποτελέσματα
αξιολογήσεων της κατάρτισης προηγούμενων ετών κ.λπ.).
Τα θέματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατάρτισης ενός
δεδομένου έτους εξετάζονται και σε σχέση με τον αριθμό των
αιτήσεων συμμετοχής.
Πρόσφατα τέθηκε σε εφαρμογή ένα ηλεκτρονικό σύστημα για τη
διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής, στο πλαίσιο του οποίου οι
δικαστές και οι εισαγγελείς καλούνται να επιλέξουν τα θέματα για το
επόμενο έτος ή να διατυπώσουν νέες προτάσεις. Με τον τρόπο αυτόν
υπολογίζεται σε κάθε μάθημα ένας συγκεκριμένος «συντελεστής
ζήτησης», ο οποίος αναδεικνύει τα δημοφιλέστερα μαθήματα και
διευκολύνει επίσης τον οικονομικό σχεδιασμό.
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη βάση για την ανάλυση των αναγκών
κατάρτισης και για την επακόλουθη διαμόρφωση του ετήσιου
προγράμματος κατάρτισης, με τη συμμετοχή του εθνικού ιδρύματος
κατάρτισης και του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
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Άλλες
παρατηρήσεις

Μολονότι κάθε φορέας κατάρτισης δικαστικού προσωπικού στην ΕΕ
εφαρμόζει το δικό του σύστημα για την αξιολόγηση των αναγκών
κατάρτισης, κατά τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης συλλέχθηκαν
ορισμένες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδέες.
Η πρακτική που περιγράφεται ανωτέρω μπορεί να χαρακτηριστεί
ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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