8. julij 2015

Priročnik »Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop«
V Arhivu družboslovnih podatkov smo izdali priročnik, ki bo v pomoč 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. Priročnik je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, v tiskani in digitalni obliki. In je
brezplačen.
Več »

Napovedujemo

Poročamo

Od 23. do 25. julija bo na FDV v Ljubljani potekal
tečaj za doktorske študente. Raziskovalci se bomo
seznanili s prednostmi odprtega dostopa do
raziskovalnih podatkov ter z načini ravnanja, ki
omogočajo odprti dostop in širšo rabo raziskovalnih
podatkov. Tečaj je že polno zaseden.
več »

V maju 2015 je Ministrstvo za izobraževanje dalo v
javno razpravo dokument "ODPRTI DOSTOP V
SLOVENIJI 2015-2020''. Do začetka junija je prispelo
več komentarjev različnih slovenskih ustanov, ki se
zavedajo pomena odprtega dostopa.
več »

Poročamo

Ali ste vedeli..

Zaščita mikropodatkov postaja čedalje bolj pomembna
zaradi povečavanja distribucije mikropodatkov
sekundarnim uporabnikom, ki jih uporabljajo v
študijske in znanstveno-raziskovalne namene.
International Household Survey Network je zato izdal
priročnik z naslovom »Introduction to Statistical
Disclosure Control (SDC)«. več »

Na naši spletni strani lahko najdete tudi seznam
bibliografije Arhiva družboslovnih podatkov, torej naših
objav, predavanj ter predstavitev na nacionalnih in
mednarodnih konferencah in delavnicah. Gradiva so na
voljo tudi v elektronski verziji, do njih pa lahko prosto
dostopate. več »

Tečaj za doktorske študente:
Ravnanje z raziskovalnimi podatki in
odprti podatki

Zaščita mikropodatkov za distribucijo
sekundarnim uporabnikom

Javna razprava o osnutku
dokumenta "Odprti dostop v
Sloveniji 2015-2020"

da na spletni strani ADP lahko vidite
vse naše objave?

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Raziskave Slovenski utrip 2014, prvi del

Iz serije Slovenski utrip, ki obsega več krajših anketnih raziskav katere od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za
uporabne družbene študije v Novi Gorici, je objavljen prvi del raziskav za leto 2014 več »

Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1998

RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za
družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve
Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Leta 1998 je bil vprašalnik RIS razširjen še
na mnenja in ocene o namenu uporabe, možnostih uporabe, razlogih za (manjšo) intenzivnost uporabe, posledicah,
ki jih uporaba prinaša, področjih uporabe, interesu za elektronsko komuniciranje. več »

Pridruževanje Evropski uniji, 2001

Namen raziskave je bil ugotoviti stališče anketiranih do vstopa Slovenije v Evropsko Unijo, predvsem mnenja o tem,
ali bo članstvo Sloveniji bolj koristilo ali bolj škodilo ter o tem, ali v pogajalskem procesu uspešno ščitimo svoje
nacionalne interese in identiteto. Ugotavljalo se je tudi strinjanje/nestrinjanje anketiranih s spremembo ustave
zaradi prilagajanja Evropski Uniji. več »
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