12. februar 2014

Delavnica »Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske
namene«
V Arhivu družboslovnih podatkov (ADP) smo v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije (SURS)
pripravili delavnico z naslovom Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene. Na delavnici, ki je
potekala 6. februarja na FDV, so strokovnjaki z različnih področij skušali odgovoriti na različna vprašanja, ki
zadevajo uporabo mikropodatkov. Glavni cilj delavnice je bil sodelujočim pokazati, kakšne so možnosti vključevanja
podatkov uradne statistike v študijski proces.
več »

Poročamo

Povabilo

22. januarja 2014 smo v ADP izvedli
delavnico za bodoče uporabnike
podatkov, dostopnih preko naših
katalogov. Poleg udeležencev s FDV
in Fakultete za uporabne družbene
študije, so prišli še z Medicinske
fakultete (UL), Ministrstva za kulturo
in nekaterih drugih ustanov.
Delavnico smo izvedli v okviru Tedna
delavnic na FDV v soorganizaciji z
Osrednjo družboslovno knjižnico
Jožeta Goričarja. več »

V ADP želimo spodbuditi k
intenzivnejšemu brskanju po naših
podatkovnih zbirkah. Vabimo vas:
(1) da v katalogu poiščete
najstarejšo raziskavo Slovensko
javno mnenje, nam sporočite,
katerega leta je nastala in (2) koliko
respondentov (=št. enot v
podatkovni datoteki) je odgovorilo
na vprašalnik te raziskave. Prosimo,
da nam odgovora sporočite na:
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si,
najkasneje do 1. marca 2014. Prvim
trem bomo po pošti poslali
simpatično in uporabno darilo.
Pojdi na spletno stran ADP »

Dostop do kakovostnih
Ravnanje z
raziskovalnih podatkov v raziskovalnimi podatki,
domačih in mednarodnih delavnice za dajalce
podatkovnih katalogih

Ali ste vedeli

.. da v ADP hranimo
opise 30 raziskav SURS?

Praktično v celoti pokrivamo Anketo
o delovni sili, ki vključuje podatke
od leta 1995 do 2011. Gre za
največje anketno raziskovanje v
Sloveniji, pri čemer letni vzorci
presegajo 60.000 enot. Poleg tega
so na voljo tudi metapodatki in
mikro podatki raziskav, kot so:
Anketa o porabi časa, Anketa o
porabi v gospodinjstvih, Anketa o
žrtvah kriminala in Popis prebivalstva
2002. več »

Vabimo vas k ogledu raziskav in uporabi podatkov:
Geografski pogledi na družbo znanja, 2012

Raziskava temelji na geografski analizi povezanosti med tehnološkim razvojem, faktorji konkurenčnosti in
gospodarskimi učinki. V ospredju raziskovalnih zanimanj je geografska razporeditev razvojnih generatorjev, ki so
pogosto razlog regionalnih neenakosti. Namen projekta je preučiti prostorsko razprostranjenost družbe znanja v
Sloveniji na podlagi tehnično-tehnoloških, ekonomskogeografskih in regionalnogeografskih kazalnikov. več »

Politbarometer 2012

Raziskava Politbarometer zajema serijo raziskav, ki potekajo kontinuirano in merijo stališča o aktualnih razmerah v
družbi. V njej se skozi perspektivo javnega mnenja beležijo ocene delovanja vlade in državnih organov ter meri
zaupanje v institucije. V letu 2012 so bile izvedene tri raziskave in sicer v mesecih: januarju, juniju in septembru.
Poleg ponavljajočega sklopa vprašanj, so v raziskavi tudi aktualna vprašanja. več »

Vsakdan in gibanje, 2012

Glavni namen ankete je prepoznati odnos do telesne oz. športne aktivnosti respondentov in v tej povezavi nadalje
tudi njihov odnos do posameznih ukrepov za njihovo spodbujanje. Pri tem je poseben poudarek namenjen tudi
vlogi obstoječih in morebitnih prihodnjih ukrepov države. S temi nameni je bilo zastavljenih 23 anketnih vprašanj, s
skupaj 142 spremenljivkami. Nanje je odgovorilo 3102 respondentov, od katerih je bilo na koncu za nadaljnjo
statistično analizo ustreznih 1467 enot. več »
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