14. oktober 2015

Vabilo na delavnico: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in
njihova analiza
V torek, 15. decembra 2015, vabljeni na seminar v ADP. Namenjen je raziskovalcem in študentom, ki jih zanima
dostop do kakovostnih raziskovalnih podatkov in sekundarna analiza podatkov.
Več »

Poročamo

Poročamo

V organizaciji konzorcijev CTK je v začetku oktobra
2015 potekalo strokovno srečanje z naslovom »Odprti
dostop in licenciranje v visokošolskih in specialnih
knjižnicah. Tema srečanja je pritegnila veliko število
udeležencev. več »

Na mednarodni konferenci Applied Statistics 2015 smo
predstavili prispevek z naslovom High-quality low-risk
Public Use Files: an empirical evaluation of open
source anonymization software. več »

Poročamo

Ali ste vedeli..

Na mednarodni konferenci Applied Statistics smo med
drugim govorili tudi o načrtovanju ravnanja z
raziskovalnimi podatki. Delavnice so se udeležili
slušatelji z različnih držav. več »

Do podatkov ADP dostopajo dodiplomski in magistrski
študenti, doktorski študenti, mladi raziskovalci,
registrirani raziskovalci, zaposleni v javnem sektorju in
zaposleni v gospodarstvu. več »

Strokovno srečanje konzorcijev CTK
in odprti dostop

Research Data Management na
Applied Statistics 2015 v Ribnem

ADP o zaščiti podatkov na
konferenci Applied Statistics 2015

kdo vse so uporabniki podatkov v
ADP?

Vabilo na delavnico: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti
dostop
V torek, 12. januarja 2016, vabljeni na seminar o ravnanju z raziskovalnimi podatki. Seminar je namenjen vsem, ki
razmišljate, da bi svoje raziskovalne podatke predale v podatkovno središče, pa ne veste, kje in kako začeti.
Več »

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni
vzorec)

Registrski popis 2011 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja
Statistični urad Republiki Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu,
gospodinjstvih družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in
statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. Za potrebe enostavnejše distribucije mikropodatkov drugim
tipom uporabnikom mikropodatkov sta pripravljeni tudi anonimizirani podatkovni datoteki (osebe in stanovanja, brez
gospodinjstev in družin), ki predstavljata 5-odstotni vzorec populacije gospodinjstev v Sloveniji. več »

Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega
modela, 2007

Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela 2007 je bila na Statističnem uradu
Republike Slovenije pripravljena za potrebe razvoja mikrosimulacijskega modela za modeliranje učinkov sprememb
davčne zakonodaje, zakonodaje socialnih transferjev in zdravstveno zakonodaje. Naključen vzorec vključuje 40.000
gospodinjstev oziroma 112.839 oseb. Sestavljena oziroma združena je iz več zbirk podatkov za leto 2007 in
nekateri dodanih spremenljivk iz Popisa 2002. več »

Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji

Raziskava Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji (Ule et al., 2008) je bila opravljena na štirih univerzah v
Sloveniji: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem in Univerzi v Novi Gorici. V raziskavo je
bilo vključenih skupno 3006 oseb, in sicer 1827 študentk in 1175 študentov. Cilj raziskave je bil dobiti osnovne
parametre o socialno-ekonomskem položaju, pogojih študija, percepciji vpliva na družbene spremembe,
pripravljenosti za družbeni angažma ter problemih in strategijah prehoda v zaposlitev. več »
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