Cele mai bune practici de formare a judecătorilor și
procurorilor
Categoria practicii: Evaluarea nevoilor de formare (TNA)
Tipul practicii: cea mai bună practică

Țara: Anglia și Țara Galilor
aprilie 2014

Denumirea
practicii

Formarea medicilor legiști

Caracteristici
principale:

După transferarea formării medicilor legiști din Anglia și Țara Galilor de
la Ministerul Justiției la Colegiul Judiciar în 2012 – proces care a coincis
cu numirea unui nou medic legist șef și cu înființarea unui nou Comitet
de formare a medicilor legiști (ai cărui membri trebuiau, de asemenea,
să fie implicați în selectarea formatorilor și în organizarea activităților de
formare) – Colegiul Judiciar a inițiat o evaluarea funcțională extinsă a
nevoilor de formare pentru a oferi asistență organismelor de conducere
și de formare nou create.
S-a elaborat un chestionar online și toți cei 1300 de medici legiști și
asistenți ai medicilor legiști au fost invitați să formuleze observații cu
privire la nevoile lor de formare.
Membrii grupurilor anterioare de formare a medicilor legiști au primit
însărcinarea de a concepe chestionarul. S-a elaborat o listă a
competențelor și a responsabilităților medicilor legiști pe baza
anunțurilor privind posturile vacante de medic legist din toată țara.
Membrii grupurilor țintă au avut la dispoziție trei săptămâni pentru a
completa chestionarul. Acestora li s-a solicitat, de asemenea, să indice
dacă sunt dispuși să participe la interviuri telefonice.
Pe baza datelor colectate, s-a înaintat medicului legist șef și Comitetului
de formare un raport final privind nevoile de formare ale medicilor
legiști, care servește drept fundament pentru elaborarea planurilor de
formare.
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Formarea medicilor legiști

Datele de
contact ale
instituției

Judicial College (Colegiul Judiciar)
Ministry of Justice, 102 Petty France
Londra SW1H 9LJ
United Kingdom
Telefon: + 44 203 334 0700
Fax: + 44 203 334 5485
E-mail: magistrates@judiciary.gsi.gov.uk
Site
internet: http://www.judiciary.gov.uk/training-support/judicialcollege

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.
Cu toate acestea, practica descrisă mai sus ar putea fi considerată ca
făcând parte din CELE MAI BUNE PRACTICI atunci când abordarea
necesară presupune răspunsul rapid și eficient al instituției de formare la
o competență atribuită recent cu privire la un nou domeniu de formare.

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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