
CONCURS 
de selectare a experţilor pentru efectuarea cercetărilor sociologice calitative în domeniul 

învăţământului preşcolar şi general 

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 efectuarea cercetărilor sociologice 
calitative în domeniul învățământului preşcolar şi general. 

Scopul cercetării constă în (1) identificarea aşteptărilor, gradului de cunoaştere şi a gradului de 
susținere a reformelor în educație şi (2) identificarea nevoile beneficiarilor direcți şi indirecți a 
educației față de planurile de studii, curricula, modul de administrare şi de finanțarea 
instituțiilor de învățământ, calitatea corpului profesoral-didactic, implicarea părinților, 
comunităților şi a mediului de afaceri. 

Cercetarea sociologică se va baza pe următoarele metode calitative: (a) focus-grupuri şi (b) 
interviuri aprofundate. Se preconizează efectuarea a 10 focus-grupuri şi a 30 de interviuri 
aprofundate. 

Grupurile-țintă sunt: (1)elevii claselor liceale; (2) părinții; (3) cadrele didactice şi de conducere 
din şcoli; (4) cadrele didactice din şcoli profesionale, colegii şi instituții de învățământ superior; 
(5) reprezentanți ai administrației publice locale; (6) reprezentanți ai mediului de afaceri. 

Termenul de efectuare a cercetării sociologice: Iulie  august 2014. 

Cerințe față de candidați: 

 experiență în efectuarea de studii sociologice calitative în domeniul educației; 

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

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

 cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj. 

Limbile în care va fi desfăşurată cercetarea sociologică: Româna şi Rusa. 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronică (format DOC sau PDF) CV-ul şi 
lista cercetărilor sociologice în domeniul educației, desfăşurate în ultimii 3 ani, pe adresa  
ipp@ipp.md. 

În rubrica scrisorii electronice “Subiectul” se va indica “Concurs - Cercetare sociologică” . 

Scrisoarea va conține în mod obligatoriu oferta financiară: (a) costul unui interviu aprofundat şi 
(b) costul unui focus-grup. Costurile în cauză vor acoperi toate cheltuielile (elaborarea de 
ghiduri, recrutarea respondenților, moderarea, intervierea, transportul, înregistrarea, 
transcrierea, scrierea raportului). 

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. 
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