8. april 2015

VABILO:
Tečaj »Research Data Management and Open Data«
V Arhivu družboslovnih podatkov skupaj z drugimi evropskimi arhivi iz združenja CESSDA, ki je del ERIC,
organiziramo tečaj za doktorske študente z naslovom »Research Data Management and Open Data«. Cilj tečaja je
bodoče raziskovalce usposobiti za kakovostno ravnanje z raziskovalnimi podatki, kar vključuje:
načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki,
pravne in etične vidike raziskovanja ter
predajo podatkov v podatkovno središče in dostope do podatkovnih baz.
Tečaj je brezplačen in poteka od 23. do 25. julija 2015 v okviru poletne šole: »10th ECPR Summer School in
Methods and Techniques« na Fakulteti za družbene vede, v Ljubljani. Tečaj bo potekal v angleškem jeziku. Ker je
število mest omejeno, vas vabimo, da se čim prej prijavite.
Več o tečaju »

Poročamo

Obveščamo

Ali ste vedeli..

V Luxembourgu se je 24. in 25.
marca 2015 odvila »2nd European
Data Access Forum« konferenca,
katere namen je bil povezati
Evropski statističnih urad (Eurostat)
in evropske producente državne
statistike z arhivi družboslovnih
podatkov in znanstvenimi
raziskovalci. Dogodka smo se
udeležili tudi iz ADP. več »

V ADP smo poskrbeli, da je predaja
podatkov v naš arhiv varna,
zanesljiva in kar se da enostavna.
Raziskovalci nam lahko gradiva
svojih raziskav predajo preko
aplikacije ownCloud, ki teče na
našem lastnem strežniku, prenos
podatkov pa poteka z uporabo
šifriranja in digitalnega
podpisovanja, preko SSL protokola.
več »

Vsako leto sklad profesorja Klinarja
razpiše tudi posebno nagrado za
najboljše delo (diplomsko delo,
magistrsko delo ali doktorat), ki
temelji na podatkih iz Arhiva
družboslovnih podatkov. Za nagrade
Klinarjevega sklada se lahko
potegujejo vsi, ki so v tekočem letu
diplomirali, magistrirali ali doktorirali
na Fakulteti za družbene vede. več »

2nd European Data
Access Forum

Predaja podatkov v ADP
preko ownCloud

da podeljujemo nagrade
Klinarjevega sklada?

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Raziskave Slovenski utrip 2013

Na novo smo objavili raziskavo (2013) iz serije Slovenski utrip, ki obsega več krajših anketnih raziskav. Raziskava
poteka od leta 2009, izvaja jo Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. več »

Nasilje v družini: Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive
in ukrepov, 2005

Osrednji namen raziskave je bil analizirati družinsko nasilje v Sloveniji s posebnim poudarkom na stopnji družbene
tolerance v odnosu do nasilja, stopnji ozaveščenosti in senzibilnosti za omenjeno problematiko ter analiza
medijskega diskurza družinskega nasilja. več »

Starši med delom in družino, 2004

Namen raziskave je bil prispevati k razumevanju odnosa med starševstvom in plačanim delom v Sloveniji. Cilji
raziskave so bili: pridobiti najnovejše podatke o izrabi dopusta za nego in varstvo otrok; analizirati odnos med
starševstvom ter možnostmi za zaposlitev in kariero; oblikovati predloge za usklajevanje družinskih in delovnih
obveznosti staršev. več »
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