
Vabimo na delavnico: Ravnanje z raziskovalnimi podatki (za dajalce
podatkov)

Vabimo vas na brezplačno delavnico z naslovom Ravnanje z raziskovalnimi podatki, ki se bo odvila v sredo, 18.
decembra 2013, od 9.00 – 12.00 ure, v predavalnici 25 na FDV. Delavnica je namenjena vsem
raziskovalcem, ki želijo poskrbeti za varno prihodnost svojih podatkov in za njihovo čim širšo uporabnost.

Vljudno vabljeni! več »

 

Poročamo
Akcijski načrt za odprte
podatke

V okviru CRP Odprti podatki smo v
ADP pripravili predlog Akcijskega
načrta za vzpostavitev sistema
odprtega dostopa do raziskovalnih
podatkov financiranih z javnimi
sredstvi. Akcijski načrt je rezultat
intenzivnega preučevanja stanja na
področju raziskovalnih podatkov v
Sloveniji in rešitev, ki jih poznajo
domače in mednarodne pobude za
odprte podatke. Pri oblikovanju
načrta smo upoštevali potrebe
slovenske raziskovalne skupnosti in
ovire slovenskega raziskovalnega
okolja. več »

Poročamo
Oddaljen dostop do
podatkov na Švedskem

Oddaljen dostop do podatkov je za
nekatere že stalnica raziskovalnega
vsakdana, za druge pa še precej
oddaljena resničnost. V okviru
mednarodnega projekta Data
without Boundaries (DwB) se je ADP
udeležil delovnega obiska na
švedskem Statističnem uradu,
katerega namen je bil predstavitev
sistema MONA (microdata on-line
access). več »

Poročamo
Dostop do kakovostnih
raziskovalnih podatkov

V ADP smo 4. decembra 2013
organizirali delavnico za uporabnike
družboslovnih podatkov. Udeleženci
so se seznanili z osnovnimi pojmi za
delo z raziskovalnimi podatki
(sekundarna analiza, mikro podatki,
metapodatki, citiranje idr.).
Predstavili smo jim, kako preko
spletne strani ADP priti do
kakovostnih raziskovalnih podatkov v
domačih in mednarodnih
podatkovnih katalogih.
več »
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ADP na CESSDA Expert
Seminarju na Dunaju

V organizaciji Združenja evropskih
arhivov družboslovnih podatkov
(CESSDA) je 28. in 29.10.2013 na
Dunaju potekal ekspertski seminar.
Osrednja tema seminarja je bilo
vprašanje ravnanja z raziskovalnimi
podatki, s poudarkom na spodbudah
in stroških. Tema se sklada z
mednarodnimi smernicami, ki utirajo
pot v smeri vse večjega in boljšega
dostopa do raziskovalnih podatkov.
Na seminarju je s svojim prispevkom
sodeloval tudi ADP. več »

Priznanje Klinarjevega
sklada 2013

Čestitamo Katji Kuščer, ki je za svojo
magistrsko nalogo Vpliv
informacijsko-komunikacijskih
tehnologij na ekološko zavest,
prejela letošnje priznanje
Klinarjevega sklada za delo, ki
temelji na podatkih iz Arhiva
družboslovnih podatkov. V svojem
delu je analizirala povezanost med
socialno-demografskimi
spremenljivkami, percepcijo okolja,
dejavniki IKT in ekološko zavestjo.

.. da lahko v ADP
evidentirate raziskavo?

S pomočjo obrazca za vnos raziskav
želimo evidentirati raziskave, ki jih
doslej nismo imeli v arhivu. S
sodelovanjem pri pripravi seznama
raziskav boste pripomogli pri gradnji
k uporabniku usmerjene zbirke
podatkovih virov ADP. Takšne zbirke,
ki bo vsebovala podatke, zanimive
za nadaljnjo uporabo. Na podlagi
tako oblikovanega seznama raziskav
bomo usmerjali naše načrte
pridobivanja podatkov. več »

 

Vabimo vas k ogledu raziskav in uporabi podatkov:

Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka – anonimizirana 
Anketa o delovni sili je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne
sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o
velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V Sloveniji je skozi
celotno leto 2010 sodelovalo 22.714 gospodinjstev. več »

Raziskave Slovenski utrip 2011 
Iz serije Slovenski utrip, ki obsega več krajših anketnih raziskav katere od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za
uporabne družbene študije v Novi Gorici, so objavljene raziskave za leto 2011: Družba znanja, Slovenska identiteta,
Demokracija v Sloveniji, Materialna blaginja in neenakost, Odnos do Evrope, Politične orientacije, Igre na srečo,
Medkulturni odnosi, Slovenski mediji in volilne preference, razvoj in volitve. več »

Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008: Mednarodna primerjalna študija 
Mednarodna primerjalna študija o upravljanju človeških virov Cranet (www.cranet.org), ki jo koordinira Cranfield
University, School of Management iz Velike Britanije, poteka že več kot 20 let. Namen raziskave je v longitudinalni
mednarodno primerjalni perspektivi spremljati upravljanje človeških virov v organizacijah. V letu 2008 se je anketo
izvedlo tretjič, pri čemer je sodelovalo 219 slovenskih organizacij. več »

 

 

Arhiv družboslovnih podatkov
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