13. september 2017

Vabimo na CESSDA delavnico: Delo na podatkih iz Ankete o delovni
sili (EU LFS)
Raziskovalce obveščamo, da bo od 27. do 29. novembra 2017, v nemškem Mannheimu, potekala delavnica o
uporabi podatkov iz Ankete o delovni sili. Prijave nanjo organizatorji sprejemajo samo še do 30.
septembra 2017. Na delavnici se bodo udeleženci seznanili z možnostmi mednarodnih in longitudinalnih analiz
podatkov iz raziskave Anketa o delovni sili. Poleg tega tudi s pravnimi in administrativnimi vidiki dostopa do
podatkov. Zahtevana so osnovna znanja multivariatnih statističnih metod in State.
VEČ »

Vabimo na webinar: Anonymisation theory and practice, 28. 9. 2017
Če želimo podatke varno deliti bodisi znotraj raziskovalne skupine bodisi širše, moramo poskrbeti za ustrezno
zaščito podatkov. Ena od pogostih metod je anonimizacija. V spletnem seminarju bodo predstavljene osnove
anonimizacije ter praktični nasveti, kako se se sploh lotiti postopka. Webinar je brezplačen, vendar se je nanj
potrebno prijaviti. Organizirajo ga v britanskem National Centre for Research Methods.
VEČ »

Vabimo

Nova raziskava

Doktorske in post-doktorske študente obveščamo o
dvo-dnevni delavnici na temo sekundarna raba
podatkov o migracijah, ki bo potekala 13. in 14.
novembra 2017 v Koelnu (Nemčija). Delavnica je
brezplačna.
Udeleženci
sami
pokrijejo stroške
potovanja in bivanja. Dogodek organizira Skupina za
delo z uporabniki podatkov pri CESSDA, potekal bo v
prostorih GESIS Leibniz Institute for the Social
Sciences.
VEČ »

Fakulteta za socialno delo je leta 2012 za Mestno
občino Ljubljana izvedla raziskavo o ugotavljanju
potreb starih ljudi, ki živijo v MOL. Avtorice so se v
raziskavi
osredotočile
na
naslednje življenjske
okoliščine: področja stanovanja, zdravja in osebnega
počutja, druženja in prostega časa, ki so pomembno
povezane s potrebami starih ljudi, saj potrebe niso
odvisne le od osebnih značilnosti posameznikov.
Podatke iz raziskave so objavile v ADP.
VEČ »

CESSDA delavnica: Podatki o
migracijah, 13. - 14. 11. 2017

Poročamo

Ugotavljanje potreb starejših na
območju Mestne občine Ljubljana

Poročamo

Raziskave o izobraževanju in študiju
s Finske in Slovenije

Priporočila univerzam glede odprtega
dostopa

V sklopu praznovanja 100 let finske neodvisnosti so v
finskem arhivu družboslovnih podatkov v ospredje
postavili seznam raziskav s področja izobraževanja. V
ADP smo ob bok postavili raziskave iz istega področja,
ki jih hranimo v našem katalogu. Vabimo vas, da
pobrskate po seznamu.

Pri The European University Association (EUA) so
junija 2017 izdali dokument z naslovom Towards Full
Open Access in 2020, Aims and recommendations for
university leaders and National Rectors’ Conferences.
Zveza, katere članice so tudi slovenske univerze in
rektorska konferenca, poziva ustanove k oblikovanju

VEČ »

politik na področju ravnanja z raziskovalnimi podatki.
VEČ »

V Katalogu ADP so na voljo NOVE raziskave:
Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide, 2012

Raziskava je bila opravljena na populaciji strokovnih delavcev, ki v Sloveniji delajo na področju zaposlitvene in
poklicne rehabilitacije invalidov pri izvajalcih zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, rehabilitacijskih svetovalcih
Zavoda RS za zaposlovanje in strokovnih delavcih v okviru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije. Raziskava je zasnovana na ameriškem vprašalniku. V preliminarni fazi je bila uporabljena tudi kvalitativna
metodologija fokusnih skupin za poglobljeno uporabo in nadgradnjo pilotnega vprašalnika. Izvorni vprašalnik je bil
nadgrajen z dodatnimi vsebinami, ki raziskujejo pomembne dejavnike za prilagajanje delovnih mest invalidov,
vsebine različnih prilagoditev delovnih mest in ovire za prilagajanje.
VEČ »

Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012

Raziskavo je izdelala Fakulteta za socialno delo za Mestno občino Ljubljana (MOL) za potrebe pregleda življenjskih
okoliščin starih ljudi in usmerjanja politik in ukrepov na tem področju. V raziskavi so avtorji sledili kategorizaciji
potreb, ki so rezultat raziskovanja potreb in življenjskih okoliščin starejših v MOL v že izvedenih raziskavah v MOL s
strani FSD. Tako je bil okviren vpogled v skupine ali kategorije potreb starejših ljudi pa tudi zemljevid služb oziroma
storitev, ki so jim na voljo, že podan. Avtorji raziskave so se osredotočili predvsem na področja stanovanja, zdravja
in osebnega počutja, druženja in prostega časa ter potreb v zvezi z osebno nego, gospodinjskimi opravili in
mobilnostjo.
VEČ »

Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti

Raziskava preučuje trende očetovstva in očetovanja v navezavi na plačano delo. Raziskovalna pozornost je bila
namenjena trem vidikom: skrbstveni vlogi zaposlenih očetov v družinskem življenju, vidiku plačane zaposlitve in
možnostim usklajevanja plačanega dela in skrbi za otroke. Poleg tega je bila raziskovalna pozornost namenjena tudi
različnim oblikam zaposlitve, zlasti zaposlenim v prekarnih oblikah in na vodilnih položajih ter možnostim
usklajevanja teh dveh sfer življenja. V ta namen je bila izvedena spletna anketa na vzorcu 489 očetov iz Slovenije.
VEČ »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop
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