9. september 2015

Tečaj za doktorske študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in
odprti podatki
Od 23. do 25. julija je na FDV v Ljubljani potekal tečaj za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Tečaja so se udeležili
študentje z domačin in tujih univerz.
Več »

Poročamo

Poročamo

Ali ste vedeli..

V začetku julija je Universita degli
Studi v Trstu organizirala dvodnevni tečaj za doktorske
študente. Seminarja smo se
udeležili tudi iz ADP in tako
nabirali dodatne izkušnje za prenos
znanja o odprti znanosti. več »

Na voljo je nov poskusni geslovnik za
področje ravnanja z raziskovalnimi
podatki. Vabijo vse zainteresirane, da
se pridružijo izgradnji geslovnika.
Mišljen je kot prostor za razprave in
razvoj pojmov. več »

V kolikor bi želeli predstavitvene
izvode razdeliti raziskovalcem,
študentom, kolegom… nam pišite in z
veseljem vam jih bomo dostavili.
več »

Odprta znanost za
doktorske študente v
Trstu

Geslovnik za področje
ravnanja z raziskovalnimi
podatki

da smo v ADP izdali
novo predstavitveno
zloženko?

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Študijski krožki 2012: Spremljanje dejavnosti

Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radovedni odrasli ter s
svojimi rezultati prispevajo k razvoju domačega okolja. Potekajo po preprostih, a stabilnih pravilih že od leta 1993.
Sistematično spremljanje je bilo zasnovano z namenom letnih poročil, ki so po desetih letih prešla v raziskovano
zasnovane analize. Namen spremljanja in raziskovanja na podlagi teh podatkov je ugotavljanje značilnosti
neformalnega učenja v majhnih skupinah, ki poteka po vsej Sloveniji celo leto, financira pa ga MŠŠ pod določenimi
pogoji (usposobljenost mentorja, upoštevanje načel ŠK). več »

Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v
Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse

Gre za prvo izmed dveh raziskav o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani prek analize percepcije
zgoščevalne takse. Termin zgoščevalna taksa (congestion charging) označuje različne modele razreševanja cestnoprometne preobremenitve, prek katerih se od udeležencev v prometu (navadno predvsem uporabnikov osebnih
vozil) zahteva plačevanje finančnega nadomestila za uporabo določenega segmenta cestnega omrežja na danem,
navadno urbanem področju več »

Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih, 2010

Raziskava je bila narejena v okviru temeljnega raziskovalnega projekta "Poklicali smo delovno silo, prišli pa so
ljudje" - Analiza socialne strukture in integracijskih strategij tujih delavcev v Sloveniji, kot fokusirana javnomnenjska
raziskava o odnosu javnosti do ekonomskih migracij in delavcev migrantov. Namen raziskave je bil pridobiti stališča
o imigracijskih prilivih v Slovenijo, stališča o zaposlovanju tujih delavcev, stališča o integraciji priseljencev
(integracijske politike) ter izmeriti stopnjo socialne distance, diskriminacije in ksenofobije. več »
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