CJI angajeaza un expert pentru elaborarea unui studiu

18.10.2012 / Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunc
angajarea unui expert pentru elaborarea studiului de caz “Seceta sever care a afectat sectorul agricol al
Moldovei”.

Obiectivele studiului:
1) analiza mediatizrii de ctre mass-media
nacional a secetei care a afectat sectorul agricol al Moldovei în 2012;
2) analiza acestui eveniment prin
prisma: relevancei surselor, frecvenca apariciei materialelor, limbajul, elementele
multimedia folosite în materialele respective, etc;
3) elaborarea concluziilor _i recomandrilor din
perspectiva normelor etice _i a profesionalismului în mass-media.

Criterii de selectare:
• Studii universitare în
jurnalism, _tiince politice _i sociale sau alte domenii relevante;
• Experienc în elaborarea
studiilor analitice cu privire la monitorizarea _i analiza mass-media nacionale;
• Abilitci de elaborare a
metodologiilor de cercetare, monitorizare _i evaluare, scriere de rapoarte,
respectarea termenelor limit.

Dosarul va include:
• CV-ul cu accentuarea experiencei de
elaborare a studiilor _i/sau analizelor;

• Metodologia de cercetare
care va fi aplicat la elaborarea studiului de caz.
Dosarul va fi expediat pân pe 27 octombrie 2012 la coordonatorATijcDOTmd
sau adus la Centrul pentru Jurnalism Independent, Chi_inu, MD-2012, str.
^ciusev 53. Pentru informacii suplimentare contactaci-o pe Cristina BOBÂRC, coordonatoare de programe,
Departamentul de
Instruire CJI, la numrul de telefon - 213 652.

Elaborarea studiului face
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parte din proiectul “Monitorizarea presei: studii de caz privind dou
evenimente importante ale anului 2012: vizita cancelarului german, Angela
Merkel, în Republica Moldova _i seceta sever care a afectat sectorul agricol al Moldovei”,
realizat de CJI cu suportul Fundaciei Est-Europene, din resursele acordate de Agencia
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internacional (USAID) prin intermediul
Fundaciei Eurasia. Opiniile exprimate aparcin autorilor _i nu reflect neaprat
punctul de vedere al Fundaciei Est-Europene, Fundaciei Eurasia, USAID _i/sau al
Guvernului SUA.
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