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Цел на работилницата :
Целта на работилницата е да се зголеми знаењето на
учесниците за стандардите на ЕУ во врска со изборот и
почетната обука на идните судии и јавни обвинители.
Обезбедувањето соодветна обука на судиите и јавните
обвинители е клучна цел во областа на владеење на правото,
што претставува клучен дел од процесот на интеграција во ЕУ.
Целта е да се зајакне ефикасноста, професионалноста и
транспарентноста на судските и обвинителските институции и
да се помогне во изградбата на областа на правдата, а
зголемување на довербата меѓу европските земји, практичарите
и граѓаните.
Работилницата ќе обезбеди платформа за размена на најдобри
практики помеѓу претставниците на правосудсните академии од
ИПА земјите и експерти од Белгискиот институт за обука на
судии, Европската мрежа за судска обука во Брисел, шведското
судство, Холандскиот центар за обука и проучување на
судството, Француската национална школа за судии и
Европската школа за спроведување во Бугарија.
Различните сесии ќе се фокусираат главно на процесот на
избор на кандидати; приемни испити; дизајн на модул за обука
и евалуација и следење на почетната обука.

Ден 1 : Среда 13 декември 2017 година

Претседавач : г-а Анета Арнаудовска, директор на Академијата за
судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’
09:00

Регистрација на учесниците

09:30

Воведен говор

10:00

ЕУ стандарди за почетна обука на идните судии и јавни обвинители
Г-дин Војчех ПОСТУЛСКИ, Генерален секретар, Европска мрежа за судска
обука

10:45

Прашања и одговори
Пауза за кафе

11:00
11:30

Процедура за избор на кандидатите
Г-дин Раф ВАН РАНСБЕК, Директор, Белгиски институт за судска обука

12:15

Прашања и одговори
Пауза за ручек

12:30
13:30

Тестови за квалификуваност и интегритет за изборот на кандидатите
Г-дин Ленарт Јохансон, судија во Окружниот суд Кристианстад, Шведска

14:30

Прашања и одговори
Пауза за кафе

15:00
15:30

Дефинирање на објективни и мерливи критериуми (приемни испити)
Г-дин Ленарт Јохансон, судија во Окружниот суд Кристианстад, Шведска

16:15

Развој на модули за обука (примери)
Г-дин Драгомир Јорданов, извршен директор на Европската школа за
спроведување, Бугарија

17:00

Прашања и одговори и заклучоци

17:30

Крај на првиот ден

Ден 2 : Четврток 14 декември 2017 г.

Претседавач: г-а Анета Арнаудовска, директор на Академија за
судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’
09:00

09:30

10:15

11:15

Регистрација на учесниците
Евалуација и следење на почетната обука
Следење на ранг листите од телата за избор
Г-дин Војчех ПОСТУЛСКИ, Генерален секретар, Европска мрежа за судска
обука
Искуство и најдобрите практики од земјите на Западниот Балкан и Турција
за избор на кандидатите и почетната обука (примери на најдобри случаи)
- Република Македонија (20’)- г-а Анета Арнаудовска, директор на
Академија за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’
- Босна и Херцеговина (20’)
- Турција (20’)- Г-дин Осман Хазир, претставник на Турската правосудна
Академија
Прашања и одговори

11:30

Пауза за кафе

11:45

Искуство и најдобрите практики од земјите на Западниот Балкан и Турција
за избор на кандидатите и почетната обука (примери на најдобри случаи)
- Србија (20’)- Г-дин Игор Милованов, претставник на Правосудна Академија
- Црна Гора (20’)
- Косово (20’)
- Албанија (20’)-г-а Борана Мустафарај, претставник на Школата за судии
во Албанија

13:05

Прашања и одговори

13:20

Пауза за ручек

14:30

Холандската почетна обука
Г-а Ен Тахапари, виш менаџер за обука и г-а Карима Кадури, менаџер за
квалитет за програми за иницијална обука на судии, Центар за обука и
проучување на судството, Холандија

15:15

Прашања и одговори
Пауза за кафе

15:30
16:00

Методологија и технички на подучување
Г-дин Драгомир Јорданов, извршен директор на Европската школа за
спроведување, Бугарија

16:45

Прашања и одговори и заклучоци

17:30

Крај на семинарот
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