
Sestanek projekta CESSDA SaW WP3 v Ljubljani

Arhiv družboslovnih podatkov je kot član organizacije CESSDA partner v evropskem projektu, naslovljenem
»Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives« ali na kratko CESSDA
SaW. 25. in 26. januarja 2016 je ADP gostil prvi sestanek delovne skupine »WP3 - Strengthening and widening
through planning and engagement« 

Več »
 

Predstavljamo
Repozitorij jezikovnih
podatkov CLARIN.SI

CLARIN.SI je podatkovna
infrastruktura, ki domačim in tujim
raziskovalcem omogoča dostop do
slovenskih podatkovnih virov.
Raziskovalni skupnosti so na voljo
jeziko(slo)vni podatki, seveda
predvsem o slovenščini. 
več »

Poročamo
ADP v projektu CESSDA
Metadata Management

Ena od pomembnih aktivnosti s
področja krepitve podatkovne
infrastrukture in storitev v
družboslovja teče v okviru projekta
CESSDA Metadata Management, ki
ga vodi finski FSD, v njem pa glavne
vloge igrajo še slovenski ADP,
britanski UKDA in nemški GESIS. 
več »

Ali ste vedeli..
da v ADP napovedujemo
domače in mednarodne
dogodke?

V ADP napovedujemo pomembnejše
domače in mednarodne konference,
delavnice, seminarje… ki se navezujejo
na delo z raziskovalnimi podatki.
Spremljajte našo rubriko »Konference
in dogodki«. 
več »

 

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

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

Reši anketo »

 
V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju 
Raziskava Potrebe mladih po informacijah in participaciji raziskuje seznanjenost mladih z informacijami, ki so
pomembne za njihov osebni in socialni razvoj, njihovo aktivno sodelovanje v sodobni družbi ter vpliv sodobnih
informacijskih tehnologij pri tem. Osredotoči se na vzorec adolescentov iz ljubljanske regije. več »

Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000 

10. februar 2016
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Raziskovanje odnosa slovenske mladine do vojaškega poklica je ponovitev raziskave izpred treh leti, ko je bila
močna potreba po ugotavljanju splošne zainteresiranosti za opravljanje vojaškega poklica/profesije, iz katerih se
rekrutirajo bodoči izobraženi vojaški profesionalci. Z raziskavo, ki temelji na že preizkušeni metodologiji, s ose
poskušali ponovno pridobiti odgovori na zainteresiranost slovenske sodobne vojske in splošna podoba pripravljenosti
in strpnosti do vstopanja v vojaški poklic. več »

Oblikovanje policy mrež in lobiranje 
Raziskava temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih
empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v
procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij, v katera vstopajo interesne
skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in
strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri
spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega
povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med
prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim
akterjem. 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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