12. april 2017

Vabimo: Webinar - "How to Find Data in Europe", 17. maj 2017, ob
14:00
V Evropi je na voljo veliko podatkov, s katerimi je mogoče raziskovati družbene pojave in iskati rešitve za družbene
izzive. Toda kako priti do njih in kako jih razumeti? CESSDA pripravlja na to temo uvodni spletni seminar, v
katerem bodo predstavljene glavne primerjalne in longitudinalne raziskave. Temu bo sledil praktičen prikaz iskanja
in razumevanja podatkov na primeru britanskega UK Data Service in nemškega GESIS. Spletni seminar bo trajal 60
min. Obvezna je prijava. Več »

Raziskava

Webinar

Webinar

Na Inštitutu RS za socialno varstvo so
leta 2016 opravili študijo o aktivnem
državljanstvu mladih. Raziskovalci so
na blogu predstavili, kako so se lotili
raziskave, o težavah z dostopom do
podatkov in o tem, kako so jih rešili.
Podrobneje so predstavili izbor
kvalitativnih podatkov o izbrani
populaciji ter kvantitativne podatke, ki
so jih črpali iz ADP ter ključna
spoznanja iz raziskave.
več »

Vabimo vas, da se prijavite na
brezplačen spletni seminar, ki bo pod
okriljem CESSDA potekal 7. junija
2017, ob 14. uri. V seminarju bodo
predstavljeni podatki, ki so v Evropi
na voljo, o političnem vedenju,
vključujoč volitve, primerjalne
anketne raziskave in longitudinalne
podatke. Seminar bo trajal 60 minut
in je brezplačen, vendar se je nanj
potrebno prijaviti.
več »

V sklopu seminarjev, ki jih organizira
CESSDA, bo 14. junija 2017, ob 15.
uri, potekal še seminar na temo
staranja. Udeleženci se bodo
seznanili s ključnimi raziskavami s
področja staranja, vključujoč
longitudinalne in mednarodne
raziskave, kot npr. Raziskava o
zdravju, procesu staranja in
upokojevanju v Evropi (SHARE), the
English Longitudinal Study of Ageing
(ELSA) and The Irish Longitudinal
Study on Ageing (TILDA).
več »

CESSDA

Poročamo

Obveščamo

Pod okriljem CESSDA so spomladi
izšle novice, v katerih se izbrani arhivi
podatkov oz. ponudniki podatkovnih
storitev predstavimo javnosti. V
tokratni številki smo se na kratko
predstavili češki, slovaški, nemški,
litovski, grški in slovenski arhivi. Na
povezavi se seznanite s kratkimi
novicami oz. pomembnejšimi
aktivnostmi, ki trenutno potekajo v
teh arhivih.
več »

V Ljubljani je potekalo prvo letošnje
srečanje “Open data”, ki je
namenjeno vsem, ki podatke
pridobivajo, čistijo, obdelujejo,
analizirajo, vizualizirajo, ali pa jih to
področje kako drugače zanima. Ana
Slavec poroča o treh zanimivih
predstavitvah.
več »

Uporabnikom Ankete o delovni sili je
dostopen program za prenos
podatkov EU ADS za obdobje 1984
– 2015 iz *csv formata v
SPSS/STATA format.
več »

Politična participacija
mladostnikov v Sloveniji

Od Baltika do
Sredozemlja

"Data in Europe: Political
Behaviour"

Srečanje uporabnikov
odprtih podatkov

"Data in Europe:
Ageing"

Za uporabnike Ankete o
delovni sili

V ADP so na voljo NOVE raziskave:
Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012

Objavili smo raziskavo Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji (2012), ki je nadaljevanje raziskave iz leta
1996, ki jo prav tako dostopna v našem katalogu. Namen raziskave je bil analizirati vpliv slovenske integracije v
Evropsko unijo na strategije interesnih skupin skozi čas in skozi različna obdobja (pred pridružitvijo, v obdobju
pridružitve ter polnopravno članstvo). Zato so bila v vprašalnik dodana vprašanja, ki se osredotočajo prav na
mednarodno delovanje in sodelovanje interesnih skupin. več »

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Objavili smo raziskavo Slovensko javno mnenje 2014. Slovensko javno mnenje (SJM) 2014 je raziskava, ki je bila
opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2014 (ESS 7). Cilji raziskovanja so spremljati in razlagati
spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v
institucionalnem okolju širom Evrope. Slovensko javno mnenje 2014 je del sedmega kroga programa ESS, v
katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 22 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg
osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »odnos do
priseljevanja« (delno vključen že v ESS krogu 1) in »odnos do zdravja«. več »

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP
2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo
javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Objavili smo raziskavo Slovensko javno mnenje 2015. Raziskava vključuje 4 tematske sklope, in sicer stališča o
delu, stališča o vlogi države, ogledalo javnega mnenja in stališča o varnosti. Podatki so bili zbrani med novembrom
2015 in februarjem 2016. več »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte
22.-23.5.2017: Mednarodna znanstvena
konferenca: Veliko podatkovje: novi izzivi za
pravo in etiko.
3.-7.7.2017: EUDAT Summer School.
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