
Poročamo
Na Videolectures
predavanja s seminarja

Obveščamo vas, da si na
Videolectures.net lahko ogledate video
vsebine in predstavitve s seminarja za
raziskovalce, ki smo ga v ADP izvedli
10. decembra 2014. Vsebine so
namenjene raziskovalcem, ki se
ukvarjajo z ustvarjanjem podatkov.
več »

Poročamo
Zadnji sestanek DwB v
Mannheimu

V nemškem Mannheimu je bil 29. in
30. januarja 2015 organiziran šesti in
zadnji delovni sestanek delovnega
paketa št. 5 (WP5) v sklopu projekta
DwB, ki se zaključuje s koncem
aprila 2015. Dogodka sta se udeležila
tudi predstavnika Arhiva
družboslovnih podatkov Univerze v
Ljubljani. več »

Ali poznate..
pogoje za uporabo
podatkov v ADP?

Podatki v ADP so na voljo v
raziskovalne, izobraževalne in
študijske namene. Vendar pa
morajo uporabniki pri tem
upoštevati splošne pogoje uporabe
in tudi nekatere posebne pogoje,
določene s strani avtorjev
raziskave. več »

 
V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Raziskavi Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013 in Politbarometer
01/13, Slovenija: Januar 2013 
Raziskavi sodita v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in
ocenjevanja razmer v državi. Raziskavi merita tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske
preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje še vprašanja o izražanju državljanskega (ne-)zadovoljstva
in nekaterimi reformnimi ukrepi (predlogi). več »

Raziskava Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich
Ebert Stiftung o mladih 
Raziskava razkriva sociološki profil današnje mladine na Hrvaškem. Njen cilj je bil vzpostaviti ter analizirati odnose
in vedenjske vzorce mladih v hrvaški družbi, katera gre skozi obdobje krize in večjih sprememb. Hkrati rezultati
raziskave omogočajo vpogled tudi v nekatere pojave in procese v sodobni družbi tako na lokalni kot na globalni
ravni. Študija je narejena na podlagi obsežnih mladinskih študij Shell, ki se v Nemčiji redno izvajajo od leta 1953 v
tri- do štiriletnih intervalih in so se izkazale kot zanesljiv seizmograf za srednjeročne razvojne možnosti družbe. več
»

Raziskava o obsegu pasivnega kajenja med odraslimi prebivalci RS, 2006 
Namen raziskave je bilo preveriti razširjenost kajenja v javnosti in ozaveščenosti o škodljivosti kajenja. Raziskovalna
področja so posebej poudarila količino kajenja (število pokajenih cigaret na dan), prostore kajenja (doma, v službi,
družabnih okoljih...), pasivno kajenje in vpliv kajenja na zdravje. Posebej je izpostavljen vpliv kajenja na zdravje
otrok. Raziskava je lahko zelo primerna kot teoretska osnova večjim raziskavam, npr. v zdravstvu več »
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