
VABILO: 
TEČAJ ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE "RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI
PODATKI IN ODPRTI PODATKI"

V okviru poletne šole ECPR organiziramo tečaj za doktorske študente z naslovom »Ravnanje z raziskovalnimi
podatki in odprti podatki«, potekal bo od 23. do 25. Julija 2015 na FDV.

Tečaj pokriva kritična področja ravnanja z raziskovalnimi podatki: priprava načrta za ravnanja z raziskovalnimi
podatki, licenciranje podatkov in intelektualna lastnina, metapodatki in opis okoliščin nastanka podatkov
(dokumentacija), etični in pravni vidiki deljenja občutljivih ali zaupnih podatkov, anonimizacija raziskovalnih
podatkov za potrebe druge rabe, arhiviranje podatkov in dolgoročno skrbništvo, varnost podatkov in hramba. Delo
bo potekalo kot kombinacija predavanj, vaj, razprav in skupinskega dela. Doktorski študentje bodo med tečajem
dobili priložnost za izdelavo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki za svoj raziskovalni projekt. Seminar je podprt
s strani EU projekta Foster in je brezplačen. 

Več o tečaju »
 

Poročamo
DASISH-ev seznam
podatkovnih storitev

V okviru projekta DASISH je izšlo
poročilo List of Recommended
Deposit Services for SSH, gre za
priročen pregled razpoložljive
kakovostne podatkovne infrastrukture
na področju družboslovja in
humanistike. več »

Poročamo
Predavanja za ADP
uporabnike

V ADP izvajamo vrsto aktivnosti, s
katerimi raziskovalce usposabljamo
za iskanje raziskovalnih podatkov in
za delo z njimi. Med te sodi tudi
oblika predavanja za študente
družboslovnih in humanističnih
smeri. več »

Ali ste vedeli..
da nas lahko spremljate
tudi na blogu?

Na našem blogu bralce redno
obveščamo o aktualnem dogajanju
na področju raziskovalnih podatkov
doma in po svetu, objavljamo
zanimive in uporabne vsebine ter
poročamo o dogodkih, ki smo se jih
udeležili. več »

 
V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Raziskava Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014 
Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in
ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske
preference. Tokratna meritev je potekala v zoženem obsegu longitudinalnega dela raziskave Politbarometer,
aktualno povpraševanje pa je bilo osredotočeno na problematiko strankarskih preferenc v času pred sprožitvijo
formalne volilne kampanje v okviru predčasnih volitev poslancev v Državni zbor 13. julija 2014. več »

Stališča slovenske javnosti o policiji, 2006 
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Raziskava »Stališča slovenske javnosti o policiji«, ki jo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in
množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede vsebuje modelske spremenljivke, ki omogočajo prepoznavo in
oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije kot je policija. V anketni instrument so tako vključena
vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo, kot tudi vprašanja – spremenljivke
s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije. več »

Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001 
Anketa o porabi časa (APČ) je statistično raziskovanje, ki proučuje kako ljudje porabljamo čas oz. koliko časa
porabimo za kaj. Anketiranje je potekalo s pomočjo anketnih dnevnikov o porabi časa. Rezultati ankete so uporabni
pri oblikovanju politike zaposlovanja, iz njih je mogoče ugotoviti tudi delitev dela med spoloma, uporabni so pri
oblikovanju politike za starejše in mladino, pri analizah preživljanja prostega časa, aktivni in pasivni udeležbi na
kulturnih in športnih prireditvah, času, ki ga ljudje namenijo množičnim medijem, transportu, namenu in načinu
potovanja, ovrednotenju neplačanega dela. več »
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