8. oktober 2014

Izobraževanje

Uporaba razpoložljivih družboslovnih podatkov v srednjih šolah
V okviru izobraževanj iz Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2014/15 bo ADP izvedel izobraževanje s področja uporabe družboslovnih
podatkov, namenjeno srednješolskim učiteljem in učiteljicam. Štirje sklopi predavanj in vaj se bodo odvili 13. in 14.
ter 27. in 28. novembra 2014. Vabljeni, da se čim prej prijavite.
Več o izobraževanju »

Poročamo

Poročamo

V okviru projekta Data without Boundaries so
septembra 2014 v Ljubljani potekale DwB delavnice z
naslovom Working with data from official statistics in
Europe – particularly the European Union Labour
Force Survey (EU-LFS). ADP je sodeloval z naslednjim
prispevkoma: Access to & Specifics of Detailed
National LFS Data – The Case of Slovenia ter Practical
Computing Session. več »

V okviru FOSTER projekta je 24. in 25. septembra
2014 na Univerzi v Ljubljani potekala ”Predstavitev
odprtega dostopa do publikacij in raziskovalnih
podatkov”. Predstavitev je bila pripravljena za tri ciljne
skupine: odločevalce v raziskovalni skupnosti,
raziskovalce in za knjižničarje, ki so lahko pomembna
podpora pri odpiranju raziskovalnih rezultatov
financiranih z javnimi sredstvi.
več »

Seminar

Ali ste vedeli

10. decembra 2014 ADP organizira seminar na temo
načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki v luči
zahtev Obzorja 2020 postaja vse pomembnejše.
Pogosta vprašanja in utečene rešitve bodo predstavili
domači in tuji strokovnjaki, slednji prihajajo iz
britanskega okolja, ki velja za naprednejše na
področju ravnanja z raziskovalnimi podatki. Delavnica
je brezplačna, število je mest omejeno.
več »

V ADP je na voljo približno 600 raziskav z različnih
družboslovnih področij. V glavnem gre za kvantitativne
in za posamezne kvalitativne raziskave. Podatki v ADP
so v večini zbrani na ravni posameznika z uporabo
anketnega vprašalnika ali odprtega spraševanja. Gre za
računalniško berljive datoteke podatkov, ki jih je
potrebno naknadno analizirati, da bomo dobili
uporabne rezultate.
več »

DwB delavnice: delo s podatki
EU-LFS

Načrtovanje ravnanja z
raziskovalnimi podatki

FOSTER: Odprti dostop do publikacij
in raziskovalnih podatkov

... kakšne vrste podatkov in
spremljajočih gradiv hranimo v ADP?

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

HEGESCO - Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih
kompetenc
Projekt HEGESCO je odgovor na potrebe glavnih skupin deležnikov visokošolskega izobraževanja, zainteresiranih za
področje zaposljivosti diplomantov. Številna projektna poročila so visokošolskim inštitucijam zagotovila empirična
spoznanja, na podlagi katerih lahko načrtujejo svoje študijske programe, strategije in splošno usmeritev.
Zaposlovalci so dobili informacije, kako so veščine, kvalifikacije in opisi služb identificirani, prilagojeni in nagrajeni.
Zakonodajalci na tako nacionalni, kot tudi na evropski ravni, so pridobili povratne informacije o izvedbi Bolonjskega
procesa. Visokošolski diplomanti so lahko predstavili refleksijo svojih izkušenj pri visokošolskem študiju ter pomenu
drugih determinant kariernega uspeha. Znanstvena skupnost pa je s projektom HEGESCO pridobila veliko anketno
podatkovno bazo, ki skupaj s podatki projekta REFLEX predstavlja eno izmed največjih evropskih in svetovnih
raziskav s področja zaposljivosti diplomantov. Več »

Študenti Univerze v Ljubljani na mednarodni izmenjavi, 2013

Raziskava je bila izvedena v okviru tedna Svobodne univerze (15.–19. 4. 2013), njen cilj pa je bil primerjati
študente UL na mednarodni izmenjavi s tujimi študenti na izmenjavi na UL (raziskava ADP_IDNo. IZMTUJ13) glede
na znanje, veščine in pogoje za študij. Glavni namen raziskave je zapolniti praznino na raziskovalnem področju,
povezanim s spremljanjem mednarodne izmenjave v Sloveniji (konkretno na UL), saj nobena od institucij,
povezanih z načrtovanjem ali izvajanjem mednarodne izmenjave študentov tovrstnih podatkov ne zbira, kaj šele
analizira. več »

Tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani, 2013

Raziskava je bila izvedena v okviru tedna Svobodne univerze (15.–19. 4. 2013). Cilj raziskave je bil primerjati tuje
študenti na izmenjavi na UL s študenti UL na mednarodni izmenjavi (raziskava ADP_IDNo. IZMDOM13) glede na
znanje, veščine in pogoje za študij. Namen te baze podatkov je omogočiti celostno analizo primerljivosti domačih
(UL) in tujih študentov po znanju in veščinah, potrebnih za študij in pridobljenih skozi študij, po študijskih dosežkih
in po študijskih pogojih. Najbolj daljnosežen cilj raziskave je na podlagi analize podatkov priporočiti izboljšanje
načrtovanja in izvajanja programov mednarodne izmenjave na UL (in širše v Sloveniji) z namenom dviga kakovosti
internacionalizacije slovenskega visokega šolstva ter hkrati možnosti izgradnje izobraževanja kot komponente
mehke moči države v mednarodnih odnosih. več »

Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013

Raziskava je bila izvedena v okviru tedna Svobodne univerze (15.–19. 4. 2013). Cilj raziskave je bil proučiti izkušnje
diplomantov, magistrov in doktorandov FDV v zvezi z iskanjem zaposlitve v tujini. Ugotavljalo se je, koliko jih je
aktivno iskalo delo v tujini in koliko jih je (bilo) zaposlenih v tujini, v katerih državah in v katerem sektorju.
Poizvedovalo se je tudi, ali bi glede na pridobljeno znanje, priporočili študij na FDV, ter v kolikšni meri so s
študijem pridobili določene kompetence. Pridobljene so bile tudi informacije o študijskem programu/smeri. več »
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