
Research Data Management, Access and Use of Secondary Data, 27.
6. – 1. 7. 2016

Vabimo vas, da se udeležite poletnega tečaja, ki ga bo ADP izvedel med 27. junijem in 1. junijem 2016 v okviru
poletne šole Ljubljana Methods School na Fakulteti za družbene vede. Na 5 dnevni delavnici se bodo udeleženci
usposobili za kakovostno ravnanje z raziskovalnimi podatki. Ker je število mest omejeno, vabimo, da se čim prej
prijavite. 

Več »
 

Vabilo
Ljubljana Methods School, 
27. 6. – 6. 7. 2016 

V okviru mednarodne poletne šola z naslovom
Ljubljana Methods School, ki bo potekala na Fakulteti
za družbene vede, se bodo zvrstili 10 dnevni in 5
dnevni tečaji s poudarkom na družboslovni
metodologiji in statistiki. Študentje bodo z aktivno
udeležbo na posameznih tečajih lahko pridobili 5 ali 10
kreditnih točk. 
več » 

Predstavljamo
Nacionalna referenčna točka za
odprti dostop do znanstvenih
informacij 

V okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
deluje Nacionalna referenčna točka na področju
odprtega dostopa, katere glavna naloga je koordinacija
vzpostavitve okolja odprtega dostopa do znanstvenih
informacij v Republiki Sloveniji in poročanje o tem
Evropski komisiji. O tem piše Petra Tramte. 
več »

Obveščamo
Uporabniška anketa 

V ADP v aprilu izvajamo anketo o uporabniški izkušnji.
K sodelovanju smo povabili vse, ki so se pri ADP kadar
koli registrirali za dostop do raziskovalnih podatkov,
predali podatke v hrambo ADP ali so naročniki ADP
Novic. več »

Ali ste vedeli..
da ADP hrani več kot 600 raziskav?

V ADP uvrščamo podatke, ki bi lahko bili zanimivi za
vnovično analizo. Kot nacionalni arhiv pokrivamo
področje Slovenij, prednost pa imajo vsebinsko
pomembnejše in metodološko izdelane raziskave. 
več »

 
V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Študentska košarica: Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v
Ljubljani, 2001 
Raziskava podaja realen vpogled v socialno ekonomski status študenta in njegove družine, odnosov v družini.
Poglobljeno se ukvarja s strukturo in vrstami študentskih stroškov in dohodkov. Pregledno pa skuša raziskati tudi
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mnenja o šolninah, služenju vojaškega roka, ter ocene o kvaliteti študija na Univerzi v Ljubljani. Namen raziskave je
bil ugotoviti in nato podati dejansko stanje, probleme v zvezi s socialnim položajem študentov na Univerzi v
Ljubljani. več »

Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006 
Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih
temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na ta način se podrobneje opazuje
percepcijo predstavništva interesov, ki predstavlja eno od temeljnih komponent poslanskega mandata, prav tako pa
se opazuje celoten ustroj delovanja parlamenta z delovanjem delovnih teles na čelu. Cilj raziskave je odkriti kako
poslanci ocenjujejo način delovanja Državnega zbora v danem mandatu, še posebej kako poslanci vidijo njegovo
vlogo v pogojih članstva Slovenije v EU, kakšne so njihove predstave in pričakovanja, zlasti glede na zahtevnost
delovanja nacionalnega parlamenta v novih pogojih, pa tudi dejanske možnosti vplivanja na prejemanje odločitev in
oblikovanje politik na ravni EU. več »

Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij, 2000 
Namen raziskave je bilo preučevanje kakovosti (zanesljivosti in veljavnosti) merjenja značilnosti vezi v egocentričnih
socialnih omrežjih. Pričakovano je bilo, da bodo bolj občutljiva vprašanja imela boljšo kakovost merjenja po
telefonu (večja anonimosti), kognitivno zahtevnejša vprašanja pa v osebnem intervjuju. Bolj kakovostno bodo
izmerjene vezi z bližnjimi alterji ter alterji, ki zagotavljajo emocionalno, informacijsko in finančno oporo. Na
kakovost merjenja bodo vplivali tudi nekateri demografski dejavniki (spol, starost) in osebne značilnosti
anketirancev. Merski lestvici za merjenje osebnostnih značilnosti ekstravertiranosti in emocionalne stabilnosti sta
slovenski verziji merskega instrumenta, razvitega v okviru mednarodnega projekta "International Personality Item
Pool" pod vodstvom prof. dr. L. Goldberga. več »

 

Priročnik za raziskovalce
Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte

Magistrski program Uporabna statistika, ki
izobražuje statistike na vseh strokovnih področjih,
vabi k vpisu za šolsko leto 2016/17.

ICPSR Summer Program in Quantitative Methods
of Social Research: Curating and Managing
Research Data for Re-use (Lisbon, Portugal)
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