8. september 2016

V septembru ADP izvaja dve brezplačni delavnici za raziskovalce,
pedagoge in študente
Delavnica za pedagoge: Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene, ponedeljek, 19.
septembra, od 9 – 13 ure. Vabimo pedagoge, predavatelje in asistente družboslovnih in humanističnih smeri.
Delavnica: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza, sreda, 28. septembra, od 15 – 18 ure.
Vabimo raziskovalce in študente družboslovnih in humanističnih smeri.
Pohitite s prijavo!

Vabilo

Call for papers:

Raziskovalce in študente družboslovja
in humanistike vabimo, da se 16.
novembra udeležijo brezplačne
delavnice, na kateri se bodo seznanili
z dobrimi praksami ravnanja z
raziskovalnimi podatki, ki omogočajo
dolgoročno hrambo in deljenje
podatkov z drugimi.
več »

The meeting "EDDI16 DDI - The
Basis of Managing the Data Life
Cycle" will bring together DDI users
and professionals from all over
Europe and the world. Anyone
interested in developing, applying,
or using DDI is invited to attend
and present. Submission Deadline:
September 15, 2016, Place: GESIS
Cologne, Germany, Date: December
6/7, 2016.
več »

Delavnica: Ravnanje z
raziskovalnimi podatki in
odprti dostop

8th Annual European
DDI User Conference

Ali ste vedeli..

da v ADP hranimo
opise 30 raziskav
SURS?
V celoti pokrivamo Anketo o
delovni sili, ki vključuje podatke od
leta 1997 do 2011. Gre za največje
anketno raziskovanje v Sloveniji,
pri čemer letni vzorci presegajo
60.000 enot. Poleg tega so na
voljo tudi metapodatki in mikro
podatki raziskav, kot so: Anketa o
porabi časa, Anketa o porabi v
gospodinjstvih, Anketa o žrtvah
kriminala in Popis prebivalstva
2002.
več »

Vabilo: Delavnica: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja
z raziskovalnimi podatki
Knjižničarje iz družboslovnih in humanističnih knjižnic vabimo, da se 26. oktobra 2016 udeležijo brezplačne
delavnice o ravnanju z raziskovalnimi podatki. Delavnica je praktično naravnana in bo potekala med 9. in 15. uro.
Obvezna prijava! več »

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma, 2008

V mnogih evropskih družbah prihaja do porasta verskega pluralizma, zato se postavlja vprašanje, kako razložiti ta
trend in kakšen vpliv ima na verstva in na družbo. Raziskava poskuša podati vpogled v organizacijske in verske
raznolikosti in kakšen je vpliv teh raznolikosti na versko vitalnost in na civilno družbo. Z večdimenzionalnim
merskim modelom je primerljivo prikazan verski pluralizem v različnih regijah Nemčije, Finske in Slovenije. več »

Geografski pogledi na družbo znanja, 2012

Raziskava izhaja iz podmene, da gospodarska učinkovitost v pokrajini izvira iz kakovosti človeškega kapitala, kjer so
inovacije predpogoj za družbeni napredek, konkurenčnost in razvojni uspeh. V ospredju raziskovalnih zanimanj je
prostorska razprostranjenost družbe znanja v Sloveniji na podlagi tehnično-tehnoloških, ekonomskogeografskih in
regionalnogeografskih kazalnikov. več »

Stališča o korupciji, 2009

Raziskava se osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med državljankami in državljani.
Večina vprašanj se nanaša na problemska področja, kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in boj proti
korupciji, ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference in pristojnosti Komisije za preprečevanje
korupcije. več »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte
Webinar: An introduction to data on Politics, 3.
10. 2016
Priročnik za odpiranje podatkov javnega sektorja
- junij 2016
Spletni seminar o ravnanju z raziskovalnimi
podatki
Spletni seminar o politikah dostopa in licencah
23 Things: Libraries for Research Data
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