5. maj 2016

Research Data Management, Access and Use of Secondary Data,
27. 6. – 1. 7. 2016
Vabimo vas, da se udeležite poletnega tečaja, ki ga bo ADP izvedel med 27. junijem in 1. junijem 2016 v okviru
poletne šole Ljubljana Methods School na Fakulteti za družbene vede. Na 5 dnevni delavnici se bodo udeleženci
usposobili za kakovostno ravnanje z raziskovalnimi podatki. Ker je število mest omejeno, vabimo, da se čim prej
prijavite.
Več »

Poročamo

Obveščamo

Ali ste vedeli..

V sredini aprila je CESSDA gostila
delovno srečanje skupine za
komuniciranje. Sestanka smo se
udeležili predstavniki 15 evropskih
arhivov ter snovali možnosti skupne
strategije doseganja ciljnih javnosti.
več »

V okviru predsedovanja Evropski
uniji je Nizozemska posebno
pozornost namenila odprti znanosti.
V prispevku predstavljamo kratek
video, v katerem raziskovalci iz vse
Evrope govorijo o smislu in pomenu
odprtega dostopa.
več »

S pomočjo obrazca za vnos raziskav
lahko evidentirate raziskave, ki jih še
nimamo v arhivu. S sodelovanjem pri
pripravi seznama raziskav boste
pripomogli pri gradnji k uporabniku
usmerjene zbirke podatkovih virov
ADP.
več »

CESSDA: prvo srečanje
Nizozemska o odprtem
skupine za komuniciranje dostopu v znanosti

da lahko v ADP
evidentirate raziskavo?

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in
visokošolskimi ustanovami, 2014

Program EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) krepi
povezavo med aktivnostmi izobraževanja in potrebami po zaposljivosti visokošolskih diplomantov ter še posebej
spodbujanje sodelovanja z visokošolskim izobraževanjem. Trenutno najpomembnejši nacionalni in mednarodni
mehanizmi, ki prispevajo k doseganju tega cilja, so tesno povezani s sodelovanjem med visokošolskimi institucijami
in podjetji, kar predstavlja glavni fokus projekta EMCOSU. V raziskavo so vključena podjetja iz EMCOSU držav
(Bolgarije, Madžarske, Poljske, Slovenije, Španije) in ostalih ne-EMCOSU držav/regij: Hrvaška, Češka, Slovaška,
Italija, kontinentalne evropske države, države nekdanje Jugoslavije, skandinavske države in Rusija. več »

Raziskava o socialni pravičnosti 1991

International Social Justice Project (ISJP) je projekt mednarodnega sodelovanja 12 držav z namenom primerjalne
analize razumevanja ekonomske in socialne pravičnosti v razvitih industrijskih državah. Raziskava, ki uporablja
standardizirane anketne postopke zbiranja podatkov v posameznih državah, se osredotoča na normativne vidike

socialne pravičnosti kot so upravičenost, enakost ekonomskih možnosti in distribucija nagrad. več »

Sporazum z RKC, 2001

Namen raziskave je bil ugotoviti stališče anketiranih do sporazuma o urejanju pravnega položaja rimokatoliške
cerkve v Sloveniji, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Anketirane se je spraševalo tudi o
možnih oblikah ureditve odnosa z rimokatoliško cerkvijo. več »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop
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