13. julij 2016

Prosto dostopen Spletni seminar o ravnanju z raziskovalnimi podatki
ADP je pripravil spletni seminar o ravnanju z raziskovalnimi podatki. Namenjen je kot pomoč tistim, ki želijo na to
temo usposabljati raziskovalce s področja družboslovja in druge deležnike iz raziskovalne skupnosti. Seminar in
povezano gradivo je prosto dostopno na spletni strani. Seminar bo potekal v angleškem jeziku.
Več »

Vabilo

Vabilo

Vabilo

Na brezplačni delavnici, ki bo
potekala 28. septembra, se bodo
udeleženci seznanili s tem, kako
dostopati do raziskovalnih podatkov,
zanimivih za družboslovce in kako jih
uporabiti. Obvezna prijava.
več »

Delavnica bo potekala 16. novembra.
Namenjena je družboslovcem, ki se
želijo seznaniti z dobrimi praksami
ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki
omogočajo dolgoročno hrambo in
deljenje podatkov z drugimi.
več »

Slušatelji v seminarju najdejo ključne
vsebine, ki določajo pogodbena
razmerja med dajalcem podatkov in
podatkovnim središčem ter
podatkovnim središčem in
uporabnikom podatkov. Seminar je
brezplačno dostopen na spletu.
več »

Poročamo

Poročamo

Ali ste vedeli..

»The Open Science Framework
(OSF)« je odprtokodna spletna
aplikacija, ki povezuje in podpira
življenjski krog raziskovanja in
omogoča znanstvenikom povečanje
učinkovitosti in uspešnosti njihovega
raziskovanja.
več »

V okviru projekta CESSDA SaW je v
sredini junija v Haagu potekala prva
delavnica, na kateri je sodeloval tudi
ADP. Udeleženci so obravnavali več
pomembnih tem, s ciljem, da bi se
CESSDA razširila in okrepila. Več v
nadaljevanju!
več »

Vsako leto sklad prof. Klinarja
razpiše nagrado za najboljše delo
(diplomsko delo, magistrsko delo ali
doktorat), ki temelji na podatkih iz
Arhiva družboslovnih podatkov. Za
nagrade Klinarjevega sklada se lahko
potegujejo vsi, ki so diplomirali,
magistrirali ali doktorirali na FDV.
več »

Delavnica Dostop do
Delavnica Ravnanje z
raziskovalnih podatkov v raziskovalnimi podatki in
ADP in njihova analiza
odprti dostop

Odprtokodna spletna
aplikacija Open Science
Framework

Delavnica Training on
Trust, Identifying
demand and Networking

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:

Spletni seminar o
politikah dostopa in
licencah

da vsako leto podelimo
nagrado Klinarjevega
sklada?

Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na
položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti, 2011
Namen raziskave o razlikah v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji je bil preveriti, kaj je z znanstveno kulturo v
slovenskih akademskih okoljih in kje so ovire za uveljavljanje žensk v znanstvenoraziskovalnem delu. Raziskava
največ pozornosti posveča delovnim pogojem za znanstveno delo, vodenju in upravljanju znanstvene kariere ter
oviram in diskriminacijskim mehanizmom pri razvijanju karier v znanosti. V raziskavo so bili vključeni doktorji in
doktorice znanosti v Sloveniji iz evidence raziskovalcev pri ARRS. več »

Družbena prehrana, 1981 – 1983

Raziskava prehrambenih navad v Sloveniji obravnava predvsem dejavnike, ki vplivajo na odnos do prehranjevanja v
delovnem okolju. V prvem delu so se zbirali statistični podatki o organizaciji in razširjenosti prehranjevanja v
delovnem okolju, v drugem delu pa so se preučevala stališča in mnenja uporabnikov o organizaciji in kvaliteti
prehranjevanja v delovnem okolju in deloma tudi bivalnem okolju. Posebno vrednost daje raziskavi to, da povezano
obravnava organizacijske, tehnološke in sociološke vidike prehranjevanja na delovnem mestu. več »

Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008: Mednarodna primerjalna študija

Mednarodna primerjalna študija o upravljanju človeških virov Cranet (www.cranet.org), ki jo koordinira Cranfield
University, School of Management iz Velike Britanije, poteka že več kot 20 let. Namen raziskave je v longitudinalni
mednarodno primerjalni perspektivi spremljati upravljanje človeških virov v organizacijah. V letu 2008 se je anketo
izvedlo tretjič, pri čemer je sodelovalo 219 slovenskih organizacij. več »
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