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Obveščamo: CESSDA ERIC
V Bergnu na Norveškem je 15. junija 2017 potekala slovesnost ob podelitvi naziva ERIC Konzorciju evropskih
arhivov družboslovnih podatkov. S tem je konzorcij pridobil status evropske raziskovalne infrastrukture. Iz Slovenije
sta se dogodka udeležila predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter predstavnica ADP.
Več »

Nova raziskava

Nova raziskava

Poročamo

V ADP samo objavili raziskavo Mediji
in srednješolci (2016), ki se ukvarja
z
vprašanjem
vpliva
sodobnih
tehnologij in medijev na mlade.
Podatki imajo velik potencial za
ponovno rabo in so skupaj z drugo
dokumentacijo dostopni v Arhivu
družboslovnih podatkov. O tem v
nadaljevanju piše dr. Andrej Kovačič
s Fakultete za medije!
več »

Leta 2016 je 156 milijonov kitajskih
turistov prečkalo meje svoje države,
njihov obisk pa se povečuje tudi v
Sloveniji. V ADP smo objavili
raziskavo
o
pričakovanjih,
karakteristikah in motivaciji za
potovanje
kitajskih
turistov
v
Sloveniji in Črni gori. Dr. Andrej
Raspor v nadaljevanju predstavi
podrobnosti.
več »

V Finskem arhivu družboslovnih
podatkov so pripravili nabor raziskav
povezanih s prehrano in navadami
Fincev, ki so dostopne v angleškem
jeziku. V ADP smo za vas izbrskali
nekaj raziskav o prehrani Slovencev
in njihovih stališčih s tem v zvezi.
Vabimo vas k ogledu izbranih
raziskav iz obeh držav, morda
odkrijete kaj novega!
več »

Mediji in srednješolci v
Sloveniji

Kitajski turisti v Sloveniji
in Črni gori

Raziskave o hrani s
Finske in Slovenije

Vabilo

Oblikovanje delovne skupine za spremljanje zakonodaje s področja varstva
osebnih podatkov
V ADP koordiniramo konstitutivni sestanek delovne skupine za spremljanje zakonodaje s področja varstva osebnih
podatkov. Namen delovne skupine je, da preuči spremembe, ki jih za raziskovalno skupnost prinaša nova Splošna
uredba (EU) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter
spremlja prilagajanje slovenske zakonodaje novi uredbi.
več »
Poročamo

Empirični podatki v jezikoslovju
Ana Slavec poroča o 5. ReLDI seminarju o empiričnih podatkih v jezikoslovju, ki se ga je udeležilo 50 udeležencev
iz vseh držav nekdanje Jugoslavije. Pozornost so namenili virom in orodjem za analizo jezikoslovnih podatkov in
instrumentom za zbiranje podatkov. Udeleženci so se seznanili tudi z eksperimentalnimi in korpusnimi metodami,
programiranjem in statistiko v jezikoslovnem raziskovanju.
več »

V Katalogu ADP so na voljo tudi raziskave:
Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014

Medijska pismenost Slovenija 2014 zajema analizo stanja medijske pismenosti v Sloveniji. Kvantitativna raziskava
omogoča mednarodno primerjavo posameznih indikatorjev medijske pismenosti. Raziskava se osredotoča na
izpostavljenost medijem, uporabo sodobnih tehnologij, kritično razmišljanje in deljenje informacij na spletu.
več »

Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

V rednem vsebinskem delu je anketa posvečena Evropi, pri čemer se ugotavlja, v kolikšni meri se prebivalci
Slovenije počutijo kot evropski državljani in katerim značilnostim Evrope pripisujejo največji pomen. V sklopu
vprašanj o aktualni politični situaciji se anketirance sprašuje po mnenju o tem, kdaj bi morali izvesti predčasne
volitve, kako ocenjujejo delo aktualne vlade in katero stranko bi volili na parlamentarnih oz. evropskih volitvah.
več »

Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013

Raziskava je bila izvedena v okviru tedna Svobodne univerze (15.–19. 4. 2013). Cilj raziskave je bil proučiti izkušnje
diplomantov, magistrov in doktorandov FDV v zvezi z iskanjem zaposlitve v tujini. Ugotavljalo se je, koliko jih je
aktivno iskalo delo v tujini in koliko jih je (bilo) zaposlenih v tujini, v katerih državah in v katerem sektorju.
Poizvedovalo se je tudi, ali bi glede na pridobljeno znanje, priporočili študij na FDV, ter v kolikšni meri so s
študijem pridobili določene kompetence. Pridobljene so bile tudi informacije o študijskem programu/smeri.
več »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte
Poletna šola: 6th GESIS Summer School in
Survey Methodology, 3. – 25. 8. 2017, Cologne
(Nemčija).
36th Annual ESRA Congress (ESRA 2017), 13. –
16. 9. 2017, Lugano (Švica).
Konferenca: 14th Applied Statistics 2017, 24. –
27. 9. 2017, Ribno.
2. nacionalna znanstvena konferenca :
"Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes",
25. 9. 2017, Ljubljana.
Konferenca: Sociološko srečanje 2017, 28. – 30.
9. 2017, Otočec.
Srečanje statistikov: Young Statisticians Meeting,
13. – 15. 10. 2017, Zagreb.
Dogodek: Focus on Open Science: Ljubljana,
Research Data, Citizen Science, Access to
Knowledge … and Beyond, 24. 11. 2017,
Ljubljana.
Konferenca: EDDI17 – 9th Annual European DDI
User Conference, 5. – 6. 12. 2017, Lausanne
(Švica).
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