Şcoala de vară pentru auditorii de justiŃie
- prima ediŃie -

Formarea iniŃială a viitorilor judecători şi procurori, în cadrul Institutului NaŃional
al Magistraturii, urmăreşte realizarea unei instruiri complexe a auditorilor de justiŃie, în
urma căreia aceştia să dobândească aptitudinile necesare exercitării profesiei
pentru care se pregătesc.
Din această perspectivă, Institutul NaŃional al
Magistratură anunŃă organizarea primei ediŃii a
Şcolii de Vară pentru auditorii de justiŃie, având ca
tematică generală “Noile coduri”, proiect care se va
desfăşura la Sovata, în perioada 31 iulie-12 august
2011.
Această iniŃiativă a INM este consecinŃa
preocupării continue pentru ca activitatea de
pregătire a viitorilor magistraŃi să fie organizată, în
principal, din perspectivă practică, astfel încât tinerii
judecători şi procurori să aibă repere concrete şi
utile pentru soluŃionarea cauzelor.
Aşadar, se impune, în mod esenŃial, adaptarea procesului de instruire a
auditorilor de justiŃie la modificările legislative fundamentale şi iminente ale sistemului
legal român.
Analiza noilor reglementări şi identificarea eventualelor probleme de aplicare
a acestora se vor realiza în cadrul unor grupuri de lucru, într-o manieră interactivă,
urmărindu-se stimularea iniŃiativei participanŃilor de a cunoaşte şi interpreta
dispoziŃiile legale.
Rolul formatorilor de prestigiu, invitaŃi la lucrările Şcolii de Vară, va fi, cu
preponderenŃă, acela de a modera discuŃiile
purtate şi de a aduce suportul de cunoştinŃe şi de
experienŃă necesar unor dezbateri eficiente.
Concluziile acestor dezbateri vor fi reŃinute
în cuprinsul unor minute întocmite cu privire la
problematica dezbătută, care vor constitui un
punct de plecare în crearea unei baze de
documente
didactice,
utile
atât
pentru
activitatea de formare iniŃială cât şi pentru
procesul de formare continuă.
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Minutele vor fi publicate în revista “THEMIS” a Institutului NaŃional al
Magistraturii, urmărindu-se ca aceste materiale să reprezinte instrumente utile pentru
aplicarea noilor reglementări
Agenda Şcolii de Vară include şi o
componentă de comunicare, în scopul
facilitării
procesului
de
relaŃionare
interpersonală.
Institutul NaŃional al Magistraturii are
convingerea că acest eveniment se va
transforma într-unul de tradiŃie pentru
activitatea de formare, adăugând acesteia
dinamism, actualitate şi integrarea în noul
context juridic naŃional.
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