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Poročamo: Poročilo z okrogle mize »Etika v znanosti s poudarkom
na varstvu osebnih podatkov«
V okviru Raziskovalnega dne je 12. januarja 2017 na FDV potekala okrogla miza, s katero smo v središče postavili
vprašanje varstva osebnih podatkov v raziskovalnem procesu. Udeleženci okrogle mize so razpravljali o vlogi komisij
za etiko v raziskovanju in zakonskih regulativah, ki opredeljujejo varstvo osebnih podatkov ter (ne)posredno
vplivajo na raziskovalno dejavnost. O podrobnostih okrogle mize poročamo na blogu. Več »

Vabimo

Klinarjevo priznanje

Delavnica: Dostop do
Vpliv družbenoekonomskega
raziskovalnih podatkov položaja na izražanje
v ADP in njihova
političnih mnenj v anketah
analiza, 12. 4. 2017
Dr. Meta Novak s FDV je prejemnica
priznanja Klinarjevega sklada za delo na
Na brezplačni delavnici se bodo
podatkih iz ADP. Večji del raziskovalnega
udeleženci seznanili s tem, kako
zanimanja je namenila analizi vprašanja,
dostopati do raziskovalnih
kako anketiranci odgovarjajo na politična
podatkov, zanimivih za
javnomnenjska vprašanja v obdobju v
družboslovce, in kako jih uporabiti. bližini volitev ter v obdobju, ko ni volitev.
Delavnica je brezplačna, vendar se Več o svojem delu je predstavila v
je nanjo potrebno prijaviti.
prispevku.
več »
več »
Obveščamo

R. Rice in J. Southall:
The Data Librarian's
Handbook

Obveščamo

Pilot Odprti podatki v
programu EU Obzorje 2020

S 1. januarjem 2017 se je pilot o odprtih
podatkih v okvirnem programu za
Decembra 2016 je pri izšel
raziskovanje in inovacije Obzorje 2020
priročnik za knjižničarje s
(Horizon 2020) razširil na vsa raziskovalna
poudarkom na delu z
področja. Raziskovalci bodo še vedno imeli
raziskovalnimi podatki. Priročnik je možnost, da iz pilota izstopijo oz. v njem
zanimiv zlasti za tiste, ki bi želeli
ne sodelujejo, vendar bodo odločitev morali
razširiti svoja znanja in v
pojasniti. Za boljšo predstavo vam
prihodnosti nuditi podporo
priporočamo, da si preberete navodila za
raziskovalcem pri načrtovanju
pripravo načrta za ravnanje z raziskovalnimi
ravnanja z raziskovalnimi podatki. podatki Guidelines on FAIR Data
Vsebuje pa tudi splošne
Management in Horizon 2020 z dne 26. 7.
informacije, koristne za
2016.
razumevanje podatkovnega okolja. več »
več »

Poročamo

Utrinek s Statističnega
dne 2017
24. januarja je na Brdu pri Kranju
potekal Statistični dan 2017. V
okviru dogodka sta potekali dve
okrogli mizi o prehrani in z njo
povezano statistiko: »Učinkovita
proizvodnja in gospodarna poraba
hrane« ter »Obstoječi podatki in
nove potrebe po podatkih na
področju prehranske verige«.
več »

Ali ste vedeli,

da ADP sodeluje z
Metino listo
V ADP želimo prispevati k
popularizaciji znanosti, zato v
sodelovanju z Metino listo
začenjamo z novo rubriko, v kateri
bodo predstavljena zanimiva
raziskovalna dela, utemeljena na
raziskovalnih podatkih, ki so v
katalogu ADP. Spoznanja lahko
temeljijo na izvirnih podatkih ali na
podatkih, ki so jih ustvarili drugi.
Raziskovalke in raziskovalce
vabimo k sodelovanju.
več »

V ADP so na voljo naslednje raziskave:
Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v
šolskem okolju

Raziskava Glasovi otrok obravnava pojavnost nasilja na osnovi etničnosti (jezika, kulture in/ ali rase) med otroki in
mladostniki v osnovnih in srednjih šolah. Zajema več oblik medvrstniškega nasilja, tako fizično kot tudi psihično in
prav tako institucionalno nasilje, ki se kaže v obstoječi zakonodaji, šolskih predpisih in drugod. Raziskava, izvedena
v Sloveniji je bila del mednarodnega projekta, ki se je sočasno izvajal v petih državah: Sloveniji, Veliki Britaniji
(Angliji), Italiji, Avstriji in na Cipru. več »

Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja. Skupina razvija
različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dodati medkulturno
perspektivo. Prosti čas: aktivnosti in zadovoljstvo. Pomen časa in prostega časa v njuni medsebojni povezanosti z
delom in drugimi področji življenja - šport/zabavne dejavnosti, sociološki vidiki športa, socialna in politična
sodelovanja. več »

Migracije, integracija in multikulturnost: Migrations, integration and
multiculturality

Cilj raziskovalnega projekta obsega analizo obstoječe slovenske integracijske politike (ki zajema področja
ekonomske, kulturne, politične in socialne integracije) s pomočjo podrobnejše obravnave posameznih sektorskih
politik (izobraževalna, zaposlitvena, stanovanjska, jezikovna, kulturna, manjšinska/etnična politika ipd.). V skladu s
priporočili in strateškimi smernicami Evropske unije in na osnovi primerljivih študij, izvedenih v drugih evropskih
državah, je posebna pozornost namenjena naslednjim tematikam: pravica do združevanja družin, dostop do dela in
enakopravna obravnava na delovnem mestu, civilno državljanstvo in zagotavljanje pravic nenaturaliziranim
imigrantom ter preprečevanje diskriminacije in ksenofobije. več »

Življenjski stili v medijski družbi 2001

Glavni cilj raziskave je preiskovanje razmerja med razredom in življenjskimi stili ter preiskovanje kulturnih dimenzij
razrednega razlikovanja. Raziskovanje temelji na predpostavki, da je kultura danes ključni vidik razrednega
razlikovanja ter da je zaradi procesa ti. individualizacije družbe prišlo do razkroja predvidljive zveze med
posameznikovim družbenim položajem, ki ga določa izobrazba, ekonomski položaj, prostorska lokacija itd. ter
njegovimi kulturnimi praksami. Cilj raziskave je bilo ugotavljanje povezanosti "kulturnih razredov" z družbenimi
položaji. več »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop
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