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Апеляційний суд Чернігівської області, інформує про проведення
Л ітньої школи юридичної практики при Апеляційному суді Чернігівської
області у 2016 році та просить довести зазначене до відома сту дентів ВНЗ за
спеціальністю «П равозн авство», «С удова та правоохоронна діяльність ».
Інформацію про можливість проходження стажування також розміщ ено на
офіційному сайті Апеляційного суду Чернігівської області.
Головна мета проекту - забезпечення прозорості та доступності для
широких кіл громадськості судової системи області та судів різних рівнів та
спеціалізацій, сприяння розумінню суті юридичної професії, формування у
студентів професійних навичок роботи у суді.
Апеляційний суд
Ч ернігівської області не стоїть осторонь, бажає сприяти ВН З у підготовці
професійних
кадрів,
оскільки
сьогоднішні
студенти в майбутньому
братимуть участь у судових процесах як фахівці-юристи, можливо за
власним вибором будуть колегами працівників апарату та суддів
апеляційного суду. Студенти матимуть унікальну нагоду отримати первинні
професійні навички, вивчити судовий процес та забезпечення організації
роботи судів області "зсередини".
Додаткові бюджетні кошти на Літню школу юридичної практики не
залучаю ться, робота школи пройде за підтримки голови апеляційного суду
Ч ернігівської області С.Р. Тагієва, базуватиметься на професіоналізмі та
ентузіазмі суддів і працівників апаратів судів області.
Стажування буде проведено згідно Програми та за наступним графіком:
- з 13.06.2016 по 15.07.2016 року, для перш ої групи з 11 стажистів
- з 18.07.2016 року по 19.08.2016 року, для другої групи з 11
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Стажування є безкоштовним. Студенти допускаються до проходження
стажування за результатами конкурсного відбору, який відбудеться
відповідно:
-06.06.2016 року;
-11.07.2016 року.
Для участі у конкурсному відборі належить подати документи
в
електронному вигляду «п аІепкоЖ сгіа.соїііі^олЦ н аступн і док ум ен ти :
- заява, за встановленим зразком,
- анкета запропонованої форми (зі зразками документів можна
ознайомитись на офіційному сайті Апеляційного суду Чернігівської
області)
За результатами стажування стажисти отримаю ть сертифікати
учасників даного проекту, а троє найкращих з кожної групи згідно
рейтингу будуть відзначені головою апеляційного суду С. Р. Тагієвим.
П рограма практики для кожної з груп буде оприлюднена додатково.
З питань організації та проведення семінару просимо звертатися до
провідного спеціаліста ЦПК Гнатенко Н аталії Вікторівни за
(тел. р.т.67-66-41,093-70-72-903)

Відповідальна особа: керівник апарату
Кривонос (063-26-94-053, р.т. 67-62-95).
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