8. marec 2017

Vabimo: Delavnica Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in
njihova analiza: 12. 4. 2017
V zbirki ADP hranimo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave od 60-ih let 20. stoletja
dalje, ki so uporabne za longitudinalne analize ter lahko za raziskovalce in študente predstavljajo pomemben
družboslovni vir. Pridružite se nam na brezplačni delavnici, na kateri se bodo udeleženci seznanili s tem, kako
dostopati do raziskovalnih podatkov, zanimivih za družboslovce in kako jih uporabiti. Delavnica je brezplačna,
vendar se je nanjo potrebno prijaviti. Več »

Komentar

Knjižnice v luči
avtorskega prava
V NUK-u se vsakodnevno srečujejo z
vprašanji in dilemami avtorskega
prava, ki jih poraja dgitalizacija
gradiva. Za komentar glede reforme
avtorskega prava, ki poteka na ravni
EU, smo prosili Janka Klasinca.
več »

Raziskava

Poročamo

Dr. Mirjana Ule je v prispevku
predstavila izsledke raziskave o
razlikah v delovnih pogojih in kariernih
poteh v znanosti med spoloma v
Sloveniji. Prispevek objavljamo ob
mednarodnem dnevu žena. Raziskava
je uvrščena v katalog ADP.
več »

V začetku februarja 2017 sta se
predstavnika ADP udeležila
sestanka delovne skupine projekta
SERISS, ki je potekal v Veliki
Britaniji. Udleženci so razpravljali o
nadaljnjem poteku in si razdelili
odgovornosti.
več »

Neenaki pogoji
znanstvenega dela v
Sloveniji

Sestanek projekta
SERISS na Univerzi v
Essexu

V ADP so na voljo naslednje raziskave:
Evropska družboslovna raziskava 2012

Evropska družboslovna raziskava (ESS) je akademsko usmerjena, večdržavna raziskava, ki je potekala v več kot 30
državah. Trije cilji raziskave so: prvič - spremljanje in razlaga spreminjajočih se javnih odnosov in vrednot v Evropi
ter proučevanje kako med seboj sodelujejo spreminjajoče se evropske institucije, drugič - spodbujanje in utrditev
izboljšanih metod za navzkrižna merjenja nacionalnih raziskav v Evropi in zunaj nje, ter tretjič - razvoj vrste
evropskih socialnih kazalnikov, vključno z nazorskimi kazalci. več »

Vsakdan in gibanje, 2012

Glavni namen raziskave Vsakdan in gibanje je prepoznati odnos do telesne oz. športne aktivnosti respondentov in v
tej povezavi nadalje tudi njihov odnos do posameznih ukrepov za njihovo spodbujanje. Pri tem je poseben
poudarek namenjen tudi vlogi obstoječih in morebitnih prihodnjih ukrepov države. Vprašanja zajemajo teme:
prostočasne gibalne aktivnosti, pogostost telesnih aktivnosti, ovire pri telesni aktivnosti ter ukrepi in programi za
spodbujanje telesne aktivnosti. več »

Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013

Raziskava o didaktičnem usposabljanju visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev proučuje situacijo v
Sloveniji z vidika razvoja človeških virov v visokem šolstvu. Z raziskavo se je poskušalo ugotoviti, v kakšnem obsegu
in na kakšen način so bili visokošolski učitelji in sodelavci vključeni v didaktično usposabljanje ter kakšna so njihova
stališča in izkušnje, tako glede usposabljanja, kot tudi glede preverjanja pedagoške usposobljenosti v postopkih
izvolitve v nazive. Pridobljeni anketni podatki so dragocen vir informacij za proučevanje različnih vidikov kakovosti
pedagoškega delovanja v visokem šolstvu v Sloveniji. več »

Spoznavni zemljevid Slovenije

GV raziskavi je sodelovalo 1291 prebivalcev Slovenije (standardni reprezentativni vzorec okrepljen po pokrajinah).
Vprašalnik je vseboval 54 enostavnih in sestavljenih vprašanj, praviloma zaprtega tipa, ki so se nanašala na
predstavo o Sloveniji, vezanost na kraj, oblikovanje pokrajin, načrtovanje, promet itn. Risbe Slovenije, kot oblika
priklica, izražajo predvsem koliko so posamezne prvine in posamezni kraji zastopani v spominu, tj. tudi koliko jo
predstavljajo. Respondenti so vrisali okoli 15.000 enot, predvsem krajev. Prednjačita obe največji mesti, Ljubljana
in Maribor, sledijo pa ostala približno po velikosti in pomenu. Pomembno sta prisotna tudi Triglav in Bled, ter reke
Sava, Soča in Drava. Gorski svet je veliko bolj prisoten kot morje. Mnogi kraji ali območja se pojavljajo zgolj pri
posameznikih, kar kaže, da ob skupni sliki obstajajo tudi individualne posebnosti. več »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte
14. 3. Webinar: Big Data to the Big Picture:
Helping Researchers Get the Most of Their Data.
15. 3. Webinar: Key data: Data about countries.
22. 3. Webinar: Key data: Qualitative and mixed
methods data.
4. 4. Webinar: Putting data on maps.
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