
CONCURS 
de selectare a experţilor pentru elaborarea de studii de politici educaţionale 

Institutul de Politici Publice (IPP) implementează Proiectul “Consolidarea politicilor 
educaționale şi creşterea nivelului de susținere a acestora de către beneficiarii direcți şi 
indirecți ai sistemului educațional”, desfășurat în cadrul Proiectului de Sprijinire a Reformei 
Educaționale în Moldova, finanțat de Fundația pentru o Societate Deschisă. 

IPP anunță un concurs de selectare a experților pentru elaborarea studiilor de politici 
educaționale în următoarele domenii: 

1. Educația timpurie. 
2. Învățământul general. 
3. Educația incluzivă. 
4. Conținuturi şi evaluare. 

În studiile preconizate accentul se va pune pe evaluarea accesului, relevanței şi eficienței 
modului în care instituțiile de învățământ îşi îndeplinesc misiunea. Studiile se vor baza atât pe 
analiza documentelor de politici în vigoare, cât şi pe rezultatele unor cercetări sociologice, 
realizate de către specialişti-sociologi sub îndrumarea experților ce vor fi selectați în cadrul 
concursului în cauză. Valoarea adăugată a studiilor va consta în recomandările de dezvoltare şi 
consolidare a politicilor educaționale, de creştere a gradului de implicare a părinților, 
comunităților şi mediului de afaceri în educație. 

Cerințe față de candidați: 

 experiență în elaborarea de studii de politici educaționale; 

 cunoaşterea experienței internaționale în domeniul  educației şi dezvoltării timpurii a 
copilului, a învățământului preşcolar şi general; 

 experiență de lucru în cercetare, management sau în cadrul ONG-urilor active în 
domeniul educației, vizibile la nivel național; 

 cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj. 

Termenul de elaborare a studiilor: Iulie  septembrie 2014. 

Limba în care va fi prezentat studiul: româna. 

Volumul studiului: 50-60 de pagini (fără anexe), font Calibri, dimensiunea caracterelor 11 pt., 
spațierea 1 interval. 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronică (format DOC sau PDF) CV-ul şi 
conceptul succint al studiului de politici care va fi elaborat (cel mult 2 pagini) pe adresa: 
ipp@ipp.md. 

În rubrica scrisorii electronice “Subiectul” se va indica “Concurs - Studiul de politici 
educaționale” . 

Propunerile vor fi prezentate până pe data de 30 iunie 2014, ora 17.00. 

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin scrisori electronice pe data de 3 iulie 2014. 

 

mailto:ipp@ipp.md

