
Sprašujemo: Katere delavnice in seminarje v ADP bi želeli obiskati?

V ADP bomo tudi v letu 2016 za vas organizirali več seminarjev in delavnic. Vabimo vas, da odgovorite ne nekaj
kratkih vprašanj in nam tako pomagate oblikovati program dogodkov po vaši meri in potrebah. 

Reši anketo »
 

Poročamo
Ravnanje z raziskovalnimi
podatki in odprti dostop

V Arhivu družboslovnih podatkov si
prizadevamo, da bi v raziskovalni
skupnosti širili vedenje o odprtem
dostopu do raziskovalnih podatkov. V
ta namen smo organizirali delavnico z
naslovom Ravnanje z raziskovalnimi
podatki in odprti dostop. 
več »

Poročamo
Dostop do raziskovalnih
podatkov v ADP in
njihova analiza

Za nami je še ena delavnica, ki smo
jo izvedli kot podporo raziskovalcem
in študentom pri uporabi
raziskovalnih podatkov za potrebe
sekundarne analize. 
več »

Ali ste vedeli..
da so dostopna vsa
gradiva iz dogodkov, ki
jih organizira ADP?

Članki in druga dela sodelavcev ADP
ter predstavitve s seminarjev,
tečajev in delavnic, ki jih organizira
ali vodi ADP, so dostopni v rubriki
»Usposabljanje uporabnikov«. 
več »

 
V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Usklajevanje dela in starševstva 2005 
Namen empirične raziskave z anketnim vprašalnikom je bil ugotoviti aktualne težave staršev in potencialnih staršev,
njihove izkušnje z zaposlovanjem in na delovnem mestu. Raziskovanje je bilo osredotočeno predvsem na
problematiko usklajevanje zahtev družinskega in poklicnega življenja. več »

Demokratizacija v vzhodnoevropskih državah 1990-92 
Raziskava vsebuje oceno razmer in zaupanje v inštitucije, zadovoljstvo z demokracijo, pomen demokracije, kakšne
so lastnosti kapitalizma in lastnosti demokracije, odnos do volitev in volilne preference, kdo je največ pridobil po
zadnjih volitvah, kako izraziti so konflikti med različnimi družbenimi skupinami, protestni potencial oz. pripravljenost
nasprotovati odločitvam oblasti, odnos do politike. Kazalci konzervativnosti v stališčih so odnos do vloge žensk,
abortusa in homoseksualcev. več »

Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in
uspešnost poslovanja slovenskih podjetij, 2004 
Cilj raziskave je bil raziskati vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost
poslovanja slovenskih podjetij ter predstaviti in preizkusiti model izboljšanja uspešnosti poslovanja na podlagi vpliva
kulture organizacijskega učenja. Zbrani podatki so pridobljeni iz 187 slovenskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 50
ljudi. več »
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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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