10. december 2015

Delavnica v decembru: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in
njihova analiza
Obveščamo vas, da bo v torek, 15. decembra 2015, potekala brezplačna delavnica z naslovom Dostop do
raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Vabimo vas, da se čim prej prijavite, saj je število mest omejeno.
Več »

Poročamo

Poročamo

Letošnji CESSDA Expert Seminar je potekal v
nizozemskem arhivu družboslovnih podatkov.
Seminarja smo se udeležili tudi iz ADP!
več »

Osrednja tema letošnjega Statističnega dne, ki je
potekal 10. 11. 2015 na Brdu pri Kranju, so bili masivni
podatki oz. Big Data.
več »

Poročamo

Ali ste vedeli..

Masivni podatki oz. t.i. Big Data postajajo vse
pomembnejša »surovina« tudi v raziskovalni skupnosti.
več »

Večji projekti, v katerih je ADP aktivno vključen, so
povezani s konzorcijem CESSDA in potekajo pod
okriljem Obzorja 2020. več »

CESSDA Expert Seminar:
Zaupanje v arhive

Masivni podatki vse pomembnejši
tudi v znanosti

Statistični dan 2015:
Masivni podatki - velika priložnost

da ADP sodeluje v več mednarodnih
projektih?

Delavnica v januarju: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti
dostop
Obveščamo vas, da bo v torek, 12. januarja 2015, na FDV potekala delavnica za raziskovalce in študente o
ravnanju z raziskovalnimi podatki oz. »data management planning«.
Udeleženci se bodo seznanili z dobrimi načini ravnanja z raziskovalnimi podatki in vprašanji, povezanimi z deljenjem
podatkov skladno z aktualnimi politikami, ki spodbujajo odprto znanost.
Delavnica je brezplačna, vendar se je nanjo potrebno prijaviti.
Več »

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Anketa o delovni sili 2013 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu
delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. V raziskovanje
Anketa o delovni sili 2014 je vključen tudi t.i. ad-hoc modul, ki pokriva temo "Položaj migrantov in njihovih
neposrednih potomcev na trgu dela". več »

Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Anketa o delovni sili 2013 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu
delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. V raziskovanje
Anketa o delovni sili 2013 je vključen tudi t.i. ad-hoc modul, ki pokriva temo "Nezgode pri delu in druge z delom
povezane zdravstvene težave". več »

Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Anketa o delovni sili 2012 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu
delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. V raziskovanje
Anketa o delovni sili 2012 je vključen tudi t.i. ad-hoc modul, ki pokriva temo "Prehod z dela v upokojitev". več »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop
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