
Webinar: Research Data Management for future trainers

ADP bo v okviru projekta CESSDA SaW izvedel webinar o načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki. Webinar je
nastal v sodelovanju z nemškim, nizozemskim in norveškim arhivom. Potekal bo v angleškem jeziku in je namenjen
tistim, ki bodo v prihodnje usposabljali raziskovalce za delo s podatki. 

Izvajali ga bomo v četrtek, 23. junija, s pričetkom ob 11. uri. Potrebna je predhodna registracija. 

Več »
 

Napovedujemo
Obzorje 2020 odpira
dostop do raziskovalnih
podatkov 

Evropska komisija je napovedala, da
bo z letom 2017 zahtevala odprti
dostop do raziskovalnih podatkov,
financiranih s strani programa
Obzorje 2020. Ukrep pomeni korak
naprej od pilota, ki so ga izvajali med
letoma 2014 in 2015. 
več »

Poročamo
Odprti dostop do
rezultatov javno
financiranih raziskav 

Sredi maja 2016 je v Amsterdamu
potekala zaključna konferenca
projekta z naslovom Zelena luč za
odprti dostop: usklajevanje
evropskih politik odprtega dostopa.
O njej poroča Mojca Kotar, Univerza
v Ljubljani! 
več »

Poročamo
Ocenjevanje
ekonomskega učinka
družboslovnih podatkov 

V okviru projekta CESSDA SaW je
ADP 24. maja 2016 gostil dve fokusni
skupini, katerih osrednja namen je bil
seznaniti se s pripomočkom za
ocenjevanje ekonomskih učinkov in
pomena družboslovnih podatkov ter z
njimi povezanih raziskav. 
več »

Poročamo
ADP sodeloval na
konferenci IASSIST 2016
v Bergnu 

Osrednja tema letošnje IASSIST
konference je bila »Embracing the
"Data Revolution": Opportunities and
Challenges for Research«. Konferenca
je potekala v norveškem Bergnu, in
sicer od 31. maja do 3. junija 2016. 
več »

Ali ste vedeli..
da podatki izročeni v
ADP lahko štejejo kot
znanstvena objava? 

V ADP sprejemamo podatke, ki
dosegajo osnovna merila kakovosti
in vsebinske zanimivosti za nadaljnje
analize. Izročeni podatki štejejo kot
znanstvena objava po merilih ARRS.

več »
 

 
V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

8. junij 2016

    

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/konference-in-dogodki/Webinar_RDM_ADP/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/konference-in-dogodki/Webinar_RDM_ADP/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/obzorje-2020-odpira-raziskovalne-podatke/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/obzorje-2020-odpira-raziskovalne-podatke/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/obzorje-2020-odpira-raziskovalne-podatke/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/obzorje-2020-odpira-raziskovalne-podatke/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/odprti-dostop-do-rezultatov-javno-financiranih-raziskav-v-evropskem-raziskovalnem-prostoru-usklajenost-dolocil-v-okvirnem-programu-obzorju-2020-in-v-drzavah-clanicah-eu/#axzz49fw4psLQ
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/odprti-dostop-do-rezultatov-javno-financiranih-raziskav-v-evropskem-raziskovalnem-prostoru-usklajenost-dolocil-v-okvirnem-programu-obzorju-2020-in-v-drzavah-clanicah-eu/#axzz49fw4psLQ
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/odprti-dostop-do-rezultatov-javno-financiranih-raziskav-v-evropskem-raziskovalnem-prostoru-usklajenost-dolocil-v-okvirnem-programu-obzorju-2020-in-v-drzavah-clanicah-eu/#axzz49fw4psLQ
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/odprti-dostop-do-rezultatov-javno-financiranih-raziskav-v-evropskem-raziskovalnem-prostoru-usklajenost-dolocil-v-okvirnem-programu-obzorju-2020-in-v-drzavah-clanicah-eu/#axzz49fw4psLQ
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/ocenjevanje-ekonomskega-ucinka-druzboslovnih-podatkov/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/ocenjevanje-ekonomskega-ucinka-druzboslovnih-podatkov/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/ocenjevanje-ekonomskega-ucinka-druzboslovnih-podatkov/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/ocenjevanje-ekonomskega-ucinka-druzboslovnih-podatkov/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/adp-sodeloval-na-iassist-2016/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/adp-sodeloval-na-iassist-2016/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/adp-sodeloval-na-iassist-2016/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2016/neuvrsceni/adp-sodeloval-na-iassist-2016/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/o_arhiviranju/klasifikacija_adp_pomembnosti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/o_arhiviranju/klasifikacija_adp_pomembnosti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/o_arhiviranju/klasifikacija_adp_pomembnosti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/o_arhiviranju/klasifikacija_adp_pomembnosti/
http://adp.fdv.uni-lj.si/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/o_podatkih/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/vsebinska_podrocja/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/


Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013 
Raziskava o didaktičnem usposabljanju visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev proučuje situacijo v
Sloveniji z vidika razvoja človeških virov v visokem šolstvu. Z raziskavo se je poskušalo ugotoviti, v kakšnem obsegu
in na kakšen način so bili visokošolski učitelji in sodelavci vključeni v didaktično usposabljanje ter kakšna so njihova
stališča in izkušnje, tako glede usposabljanja, kot tudi glede preverjanja pedagoške usposobljenosti v postopkih
izvolitve v nazive. Pridobljeni anketni podatki so dragocen vir informacij za proučevanje različnih vidikov kakovosti
pedagoškega delovanja v visokem šolstvu v Sloveniji. več »

Povojni izvensodni poboji, 2001 
Namen raziskave je bil ugotoviti stališče anketiranih do aktualnega vprašanja povojnih izvensodnih pobojev.
Raziskovalce je zanimalo mnenje anketiranih o tem, ali naj parlament o vprašanjih polpretekle zgodovine sprejme
kakšen dokument in kakšna bi naj bila njegova vsebina. več »

Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987 
Raziskava je namenjena ugotavljanju stanja in ocenjevanju kvalitete življenje v Sloveniji. Zasnova raziskave izhaja iz
podobnih raziskav poročil o stanju v družbi, narejenih v tujini, ki pomagajo oblikovati izhodišča socialne politike in
izboljšanja blaginje prebivalstva. več »

 

Priročnik za raziskovalce
Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte

30. junij 2016: Webinar: Access Policies and
Usage Regulations: Licenses

15. in 16. junij 2016, Inštitut za novejšo
zgodovino: Četrt stoletja Republike Slovenije -
izzivi, dileme, pričakovanja

 

 

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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