Arhiv družboslovnih podatkov
UL, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana

Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop

Seminar za raziskovalce
PRIPRAVA RAZISKOVALNIH PODATKOV ZA ODPRTI DOSTOP
sreda
10. december 2014
Vsebina
Raziskovalci se bodo na seminarju spoznali z v mednarodnem merilu zelo aktualnim področjem
načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Planning – DMP je pogosta
kratica). V uvodnem delu bomo udeležencem predstavili pomen odprtega dostopa do znanstvenih
informacij, posebej še raziskovalnih podatkov, v širšem evropskem okolju in v Sloveniji. Sledila bodo
predavanja o praktičnih vidikih ravnanja z raziskovalnimi podatki, o orodjih, ki so podpora pri
načrtovanju ter o občutljivih točkah glede sodelovanja pri raziskavi, ki jih je potrebno ustrezno
razrešiti, če želimo kasneje zagotoviti odprti dostop do podatkov.
Podrobneje bomo predstavili vodila in smernice za izdelavo Načrta ravnanja s podatki, kakor jih
določa novi okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Za lažje izvajanje teh določil
so raziskovalcem na voljo po meri pripravljene podporne storitve, ki jih bodo lahko preizkusili na
seminarju.
Slovenski predavatelji bodo aktualno temo osvetlili z vidika posebnosti domačega okolja. Sicer pa
prevladujejo ugledni predavatelji iz britanskega okolja, ki velja za vodilno na področju podpore
načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki. Z udeleženci seminarja bodo delili svoje bogate
izkušnje. Seminar je namenjen ustvarjalcem raziskovalnih podatkov s področja družboslovja, tako
vodjem raziskovalnih projektov kot raziskovalnim in tehničnim sodelavcem.
Več informacij na: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/adp_delavnica_dec2014/

Podprto s strani EU projekta:
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Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop

Kraj posveta

Kontakt za prijavo udeležbe

Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Prijave zbiramo na:
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/delavnice/prijava/

Registracija in pogostitev: predavalnica 10
Predavanja: predavalnica 22 in predavalnica 24

Predlagamo, da se čim prej prijavite.

Kontakt:
e-naslov: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
telefon: 01 58 05 293

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest.
Udeležba na delavnicah je brezplačna.

Program:
08:45 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:45
11:45 – 12:45
12:45 – 13:45
13:45 – 14:45
14:45 – 15:45
15:45 – 16:00

Registracija udeležencev in jutranja osvežitev
Odprti dostop v raziskovalni politiki Evropske unije: Mojca Kotar, Univerza v
Ljubljani
Politike dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji: Arhiv družboslovnih
podatkov
Uvod v ravnanje z raziskovalnimi podatki z mednarodnega vidika: Angus Whyte,
Digital Curation Centre
Odmor
Orodje za načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki: Martin Donnelly, Digital
Curation Centre
Praktični del: preizkus orodja in seznanjanje z navodili: Arhiv družboslovnih
podatkov
Kosilo
Ravnanje s podatki in odprti dostop: privolitev, zaupnost in zaščita: Veerle Van
den Eynden, UK Data Service
Praktični del:priprava obrazca ''Privolitev za sodelovanje v raziskavi'', Arhiv
družboslovnih podatkov
Sklepne misli

* Pridržujemo si pravico, do naknadne spremembe programa

