14. december 2016

Vabimo: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 18. 1.
2017
Raziskovalce in študente družboslovja in humanistike vabimo, da se v sredo, 18. januarja 2017, udeležijo
brezplačne delavnice, na kateri bomo predstavili dobre prakse ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki omogočajo
dolgoročno hrambo in deljenje podatkov z drugimi. Več »

Poročamo

Novo

CESSDA SaW

Ob koncu novembra 2016 sta DSA in
WDS objavila skupne zahteve za
pridobitev Osnovnega certifikata
zaupanja vrednih podatkovnih
arhivov. Pretekle DSA zahteve so
sedaj dobile novo vsebino, ki je
nastala kot konsenz širšega
partnerstva akterjev na tem
področju.
več »

ADP je v okviru EU projekta CESSDA
SaW sodeloval pri pripravi priročnika
za usposabljanje za delo v arhivu oz.
podatkovnem središču. Priročnik
temelji na OAIS modelu in na kratko
predstavi bistvene informacije,
povezane z njim. Vsebine so prosto
dostopne na spletni strani CESSDA.
več »

Poročamo

Poročamo

Poročamo

V nemškem Koelnu se je v začetku
decembra 2016 odvila letna
konferenca uporabnikov DDI.
Dogodka so se udeležili predvsem
razvijalci, uporabniki standarda in
predstavniki podatkovnih
arhivov/storitev. Med njimi tudi
predstavnica ADP.
več »

Sodelavec ADP se je 9. decembra
2016 udeležil drugega sestanka
delovne skupine Science Europe,
natančneje delovne skupine za
pripravo protokola za pripravo načrta
za ravnanje z raziskovalnimi podatki.
več »

ADP se je udeležil Sociološkega
srečanja, ki je novembra 2016
potekalo v Portorožu. V okviru letos
prvič oblikovane metodološke sekcije
smo raziskovalcem predstavili
reformo zakonodajnega okvira na
področju varstva osebnih podatkov.
več »

Srečanje CESSDA
Training group
Delovna skupina za usposabljanje pri
konzorciju CESSDA je imela svoje
prvo delovno srečanje 29. novembra
2016 v Koelnu, kjer deluje nemški
arhiv družboslovnih podatkov GESIS.
Srečanja so se udeležili predstavniki
različnih arhivov družboslovnih
podatkov, ki delujejo širom Evrope.
Več v nadaljevanju!
več »

Osnovni certifikat
zaupanja vrednih
podatkovnih arhivov

EDDI – Letna konferenca Sestanek pri Science
DDI uporabnikov
Europe

Spletna priročnika o
prevzemu in distribuciji
podatkov

ADP na Sociološkem
srečanju 2016

Ali ste vedeli, da smo v ADP izdali Priročnik za raziskovalce?
»Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce« smo v ADP izdali že v letu 2015.
Zaradi velikega zanimanja in aktualnosti tematike smo naredili ponatis. Če bi želeli brezplačen izvod tiskanega

priročnika v slovenskem ali angleškem jeziku, se obrnite na nas. več »

V ADP smo objavili NOVE raziskave v seriji Evrobarometer:
Evrobarometer 70.1 : Globalizacija, evropski parlament in volitve, gradnja
Evrope, gruzijski konflikt, mobilnost, proračun Evropske unije in javni organi
v EU, oktober–november 2008
Raziskava obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so anketiranci s svojim
sedanjim življenjem, ali so poskušali spodbuditi ljudi, ki so jim blizu, da delijo poglede o temah, o katerih imajo
trdno mnenje, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, kakšne cilje bi morala imeti njihova država in če
menijo, da so potrebne družbene spremembe. več »

Evrobarometer 71.1: Evropski parlament in volitve, gospodarska kriza,
podnebne spremembe in kemični izdelki, januar–februar 2009

Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer: kako
zadovoljni so s svojim življenjem, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, o njihovem pogledu na trenutno
gospodarsko in zaposlitveno situacijo v lastnem gospodinjstvu, v državi, Evropski uniji in po svetu. več »

Evrobarometer 71.2: Evropska zaposlovalna in socialna politika,
diskriminacija, razvojna pomoč in storitve v zračnem prometu, maj-junij 2009
Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer: kako
zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem. Dodatna vprašanja se osredotočajo na respondentove trenutne
življenjske razmere v primerjavi s tistimi izpred 5 let, na pričakovanja za prihodnost, kar vključuje službo,
brezposelnost, finančno situacijo, neenakost, cenovno dostopnost energije in stanovanja ter ekonomsko situacijo v
državi. več »

Evrobarometer 71.3: Globalizacija, osebne vrednote in prioritete, evropska
identiteta, prihodnost Evropske unije, socialni problemi in blaginja ter
evropske volitve, junij-julij 2009

Raziskava obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so anketiranci s svojim
sedanjim življenjem, ali so poskušali spodbuditi ljudi, ki so jim blizu, da delijo poglede o temah, o katerih imajo
trdno mnenje, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, kakšne cilje bi morala imeti njihova država in če
menijo, da so potrebne družbene spremembe. več »

Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo,
podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika,
avgust–september 2009

Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti so odgovarjali na
vprašanja znotraj 4 glavnih tem: revščina in družbena izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter
nacionalna ekonomska situacija in statistika. več »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte
Guidelines on FAIR Data Management in Horizon
2020
IASSIST Publishes a Quick Guide to Data Citation
Force 11: Joint Declaration of Data Citation
Principles
Access to sensitive data for research: ‘The 5
Safes’
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