
Vabimo na delavnico: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in
njihova analiza

Vabimo vas na brezplačno delavnico z naslovom Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza, ki se
bo odvila v torek, 15. decembra 2015, od 9.00 – 13.00 ure, v predavalnici 25 na FDV.

Vsebina delavnice:

Seznanili se boste z osnovnimi pojmi za delo z raziskovalnimi podatki (sekundarna analiza, mikro podatki,
metapodatki, citiranje idr.).
Predstavili vam bomo, kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih
in mednarodnih podatkovnih katalogih.
Usposobili se boste za uporabo pregledovalnika Nesstar, ki med drugim omogoča iskanje, pregledovanje in
enostavno analizo podatkov neposredno na spletu.
Seznanili se boste z mednarodnimi podatkovnimi bazami.

Delavnico bo vodila Irena Vipavc Brvar, univ. dipl. soc., samostojna strokovna delavka v ADP.

Ker je število mest omejeno, vas vabimo, da se čim prej prijavite.
 

Poročamo
Seminar za doktorske študente na
Univerzi Manchester

V okviru projekta FOSTER je na University of
Manchester potekal še en v nizu doktorskih
seminarjev, pri katerih sodeluje tudi ADP. Več v
nadaljevanju! več » 

Poročamo
ADP sodeluje v evropskem projektu
SERISS

ADP sodeluje v štiri-letnem evropskem projektu,
katerega osnovni cilj je krepitev in harmonizacija
družboslovnega raziskovanja v Evropi. več »

Poročamo
ADP sodeluje v evropskem projektu
CESSDA SaW

ADP se sodeluje v projektu CESSDA SaW, katerega cilj
je okrepiti omrežje arhivov družboslovnih podatkov,
vanj vključiti vse evropske države in zagotoviti
vzdržnost njihovih podatkov. več »

Ali ste vedeli..
da lahko naše aktivnosti spremljate
tudi na družabnih omrežjih?

ADP svoje aktivnosti med drugim predstavlja tudi na
spletnem omrežju Facebook in Twitter. Vabljeni, da se
nam pridružite.

Vabilo na delavnico: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti

11. november 2015
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dostop

Vabimo vas na brezplačno delavnico z naslovom Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza, ki se
bo odvila v torek, 12. januarja 2016, od 9.00 – 13.00 ure, v predavalnici 25 na FDV. 

Več »
 
 

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Raziskave Slovenski utrip 2014, drugi del in januar 2015 
Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene
študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj
900 anketirancev. več »

Registrski popis 2011: Podatki brez omejitev zaupnosti 
Registrski popis 2011 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja
Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu,
gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in
statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. Deinvidualizirane mikropodatkovne datoteke, dostopne v
varovanem okolju Statističnega urada Republike Slovenije, obsegajo celotno populacijo in večino originalnih
spremenljivk Registrskega popisa 2011. več »

Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega
modela, 2010 
Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela 2010 je bila na Statističnem uradu
Republike Slovenije pripravljena za potrebe razvoja mikrosimulacijskega modela za modeliranje učinkov sprememb
davčne zakonodaje, zakonodaje socialnih transferjev in zdravstveno zakonodaje. Naključen vzorec vključuje 120.046
oseb. Sestavljena oziroma združena je iz več zbirk podatkov, večina za leto 2010 (npr. registrirano brezposelni,
dohodnina, prejemki, študenti itd.), nekatere pa tudi za 2011 (npr. nepremičnine, Registrski popis) in 2012
(štipendisti). več »

 

Priročnik za raziskovalce
Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop

 

 

Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

T: 01 5805 292, 01 5805 293, E: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si 
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