13. maj 2015

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 »

ADP izdal nov priročnik »Priprava raziskovalnih podatkov za odprti
dostop)
V Arhivu družboslovnih podatkov smo izdali priročnik z naslovom »Priprava podatkov za odprti dostop«. V pomoč
bo vsem, ki se odločajo, da bi podatke delili z drugimi raziskovalci na način, da jih predajo v skrbništvo v Arhiv
družboslovnih podatkov ali v kakšno drugo podatkovno središče.
Da bi gradivo doseglo čim širši krog raziskovalcem, smo poskrbeli za prevod v angleški jezik ter obe različici izdali
tako v tiskani kot v digitalni obliki. Vsa gradiva so brezplačno dostopna v ADP.
Več »

Za raziskovalce in knjižničarje

Poročamo

Na seminarju se boste seznanili s pomenom odprtega
dostopa v znanosti ter pridobili temeljne informacije o
objavljanju znanstvenih del in raziskovalnih podatkov v
odprtem dostopu na področju humanistike in
družboslovja.
Seminar bo potekal 20. maja 2015 v predavalnici
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, med 9.00 in 16.00 uro.
več »

S koncem aprila 2015 se je tudi uradno zaključil
projekt Data without Boundaries, ki je predstavljal
pomemben korak v smeri ureditve dostopa do
evropskih mikropodatkov uradne statistike v
raziskovalne namene. V nadaljevanju predstavljamo
najpomembnejše rezultate projekta, poleg organizacije
številnih koristnih dogodkov za povezovanje
deležnikov.
več »

Poročamo

Ali ste vedeli..

Praktični vidiki objavljanja v odprtem
dostopu

Zaključek projekta Data without
Boundaries

5. delovno srečanje DARIAH v
Ljubljani

da lahko uporabite naše orodje za
zaščito agregiranih DDI podatkov?

V Ljubljani je konec aprila potekalo srečanje Dariah
pod naslovom »5th General VCC meeting«.
Mednarodni dogodek so organizatorji namenili
izmenjavi izkušenj s področja izgradnje digitalnih
storitev v humanistiki. Udeleženci iz različnih držav in
različnih področij so iskali možnosti skupnih rešitev.
več »

DDI Data Description Statistics Protection Software je
orodje, ki omogoča enostavno anonimizacijo
univariatnih statistik, ki so vključene po DDI (Data
Documentation Initiative) standardu. Orodje omogoča
hitro in enostavno avtomatsko zaščito podatkov z
uporabo metod za zaščito podatkov kot so rekodiranje,
zaščita najnižjih in najvišjih vrednosti ipd. več »

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij
na prenos znanja, 2015

Raziskava proučuje povezavo organizacijske kulture, socialnega kapitala in prenosa znanja v okviru majhnih in
srednje velikih visokotehnoloških podjetij. Na temelju predpostavk in izhodišč, ki so bila temeljito obdelana v sklopu
programske skupine in temeljnega projekta, je bil izdelan vprašalnik za polstrukturirani intervju, s katerim je bilo
opravljenih enajst intervjujev s predstavniki enajstih majhnih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij (VTP). več
»

Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih, 1994

Namen raziskave je ugotoviti stališča do samomorov nasploh ter hkrati prepoznati vzroke za samomorilne poskuse.
Raziskava se ukvarja s stališči o samomorilnosti na nivoju posameznika, "najbližje osebe" ter ljudi nasploh. Cilj
raziskave je ugotoviti kateri sklop dejavnikov (socialni, zdravstveni, psihološki) najbolj vpliva na samomorilne
poskuse. več »

Stanovanjska anketa 2005: Razvojno-raziskovalni projekt

Stanovanjska anketa 2005 daje posnetek stanja in trendov na področju stanovanjske oskrbe gospodinjstev v
Sloveniji. Skuša artikulirati ključna sodobna razvojna vprašanja stanovanjske oskrbe ter identificirati probleme in
razvojne potenciale na tem področju - kako ljudje danes shajajo v svojih stanovanjih in stanovanjskih okoljih, v
razmerah prevladujoče stanovanjskega trga; pri čem in s čim bi jih lahko stanovanjska politika učinkovito podpirala;
kje se danes izrisuje 'kakovostni napredek' stanovanjske oskrbe. več »

Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
T: 01 5805 292, 01 5805 293, E: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

