
Vabimo: Oblikovanje delovne skupine za spremljanje zakonodaje s
področja varstva osebnih podatkov

V ADP koordiniramo konstitutivni sestanek delovne skupine za spremljanje zakonodaje s področja varstva osebnih
podatkov. Namen delovne skupine je preučiti spremembe, ki jih za raziskovalno skupnost prinaša nova Splošna
uredba (EU) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter
spremlja prilagajanje slovenske zakonodaje novi uredbi.
Več »

Obveščamo: Vlada RS potrdila akcijski načrt za odprti dostop

Vlada RS se je 24. maja 2017 seznanila z dokumentom Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. S tem je dokument tudi uradno
potrjen s strani Vlade RS in zavezuje nosilce posameznih ukrepov k njihovemu izvajanju skladno z vsebino in
namenom, ki jo določa dokument.
Več »

 

Poročamo
CESSDA SaW:
Pripomoček za oceno
stroškov in koristi 

V okviru evropskega projekta
CESSDA SaW je ADP sodeloval pri
razvoju pripomočka za oceno
stroškov in koristi ustanovitve in
delovanja arhivov družboslovnih
podatkov. T. i. Cost-Benefit
Advocacy Toolkit je v prvi vrsti
namenjen zaposlenim v obstoječih ali
nastajajočih arhivih družboslovnih
podatkov v Evropi, in sicer kot
pomoč pri razumevanju financiranja
in poslovanja. 
več »

Poročamo
Podpora knjižnic odprti
znanosti v Evropskem
raziskovalnem prostoru 

Univerza v Ljubljani je gostila
Erasmus+ mobilnosti osebja za
usposabljanje 2017. O tem, kako
lahko visokošolske knjižnice
raziskovalcem nudijo podporo pri
uresničevanju odprtega dostopa do
publikacij in do raziskovalnih
podatkov ter pri izgradnji in
upravljanju nekaterih infrastruktur za
odprto znanost, so udeležence
seznanili vabljeni gostje. 
več »

Poročamo
9 zmožnosti Excela, ki
jih morate poznati, če
delate s podatki 

Dr. Ana Slavec je pripravila kratka
navodila za uporabo programa Excel,
ki so nam lahko v pomoč, če želimo
analizirati podatke iz ADP.
Predstavila je uporabo tistih funkcij,
ki jih tudi sama najpogosteje
uporablja in ocenjuje, da bodo lahko
v pomoč tudi drugim. Hkrati vabi, da
ocenite, kako uporabna so po vašem
mnenju navodila. 
več »

Poročamo
Ustvarjanje in uporaba
jezikovnih virov z
družbenih omrežij 

V sredini maja 2017 je v Litvi
potekala delavnica na temo

Poročamo
Delavnica za novinarje o
uporabi IT za
raziskovanje baz
podatkov 

Obveščamo
Raziskovalni podatki o
kaznivih dejanjih s
Finske 

V Finskem arhivu družboslovnih
podatkov so pripravili poseben sklop
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ustvarjanja in uporabe jezikovnih
virov z družbenih omrežij. Dogodka
se je udeležila dr. Ana Slavec iz
ADP, ki v nadaljevanju poroča med
drugim tudi o mobilnostnih
štipendijah za kratke obiske v kateri
izmed drugih sodelujočih držav. 
več »

Iz ADP smo sodelovali na delavnici
Transparency International Slovenija,
v okviru katere je dr. Ana Slavec
novinarjem predstavila možnosti
rabe raziskovalnih podatkov iz ADP
ter jih podrobneje seznanila z
nekaterimi funkcijami rabe programa
Excel. 
več »

podatkovnih datotek, iz raziskav o
kaznivih dejanjih. Poskrbeli so, da so
podatkovne datoteke na voljo v
angleškem jeziku in tako dostopne
čim širši raziskovalni skupnosti. 
več »

 
V ADP so na voljo NOVE raziskave:

Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016 
Vpliv sodobnih tehnologij in medijev na srednješolce je izjemen, zato je potrebno tudi v Sloveniji spodbujati
metodološko in konceptualno raznovrstne raziskave na tem področju. Raziskovanje trenutnega stanja je velikega
pomena, saj zaradi izrazitega trenda povečane izpostavljenosti sedaj še ni mogoče predvideti dejanskih dolgoročnih
učinkov izpostavljenosti različnim sodobnim medijem. Namen raziskave je bil zbrati podatke o medijskih navadah
srednješolcev in vplivu medijskih navad na različna področja življenja mladostnikov. Proučevana področja so bila
delinkventnost, vandalizem v in izven šole, učni uspeh, sposobnost koncentracije in zadovoljstvo z življenjem.
Raziskovala se je tudi sposobnost kritičnega vrednotenja informacij v medijih.
več »

Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča
Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih
vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja 
Slovensko javno mnenje 2016/1 je sklop raziskav, ki so del serije Slovensko javno mnenje. Vprašalnik vključuje 4
vsebinske sklope, ki pokrivajo različne nacionalne raziskave: Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah
družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja. Raziskava je bila izvedena na
reprezentativnem vzorcu (N=1950, realiziran vzorec: N=1070) polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije. Potekala
je med aprilom in junijem 2016, pri čemer je 38 anketarjev zbiralo podatke v 150 izbranih krajevnih okoljih v
Sloveniji.
več »

Indeks lustracije, 2012: Merjenje postkomunistične tranzicijske pravičnosti 
Raziskava zajema izdelavo večdimenzionalnega koncepta lustracije ter predstavlja raznolik pristop k merjenju
najpogostejšega mehanizma po-komunistične tranzicijske pravičnosti v obdobju dveh desetletij po padcu
komunizma. Z razvojem splošnega merjenja lustracije ta študija odpravlja pomanjkljivosti prejšnjih indeksov, saj
loči med vrstami in intenzivnostjo lustracije ter resno obravnava primere ne lustracije, z namenom, da zagotovi
znanstveno preverljivost. Indeks temelji na izvirnih empiričnih podatkih, intervjujih s strokovnjaki (t.i. »elite
interviews«), digitaliziranih arhivih iz časa komunizma in analizah vsebine pravnih dokumentov štiriintridesetih
postkomunističnih držav med letoma 1989 in 2012. Podatkovna datoteka zajema dva vira podatkov - avtorske
podatke in podatke iz drugih virov (World Bank, Transparency International, Freedom House, DPI, World Values
Survey).
več »

 

Priročnik za raziskovalce
Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte

Konferenca: Health Studies User Conference
2017, UK, 12. 7. 2017.

Poletna šola: A summer school on Big Data and
Analytics, 24. 7. - 4. 8. 2017, The University of
Essex.

Razpis ob 40-letnici Statističnega društva
Slovenije: Novi statistični pristopi in izvirne
uporabe statistike, prijave do 11. 9. 2017.
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