11. oktober 2017

Vabimo: Konstitutivni sestanek delovne skupine za spremljanje
zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov – 17. 10. 2017, ob
10. uri na FDV - ZVOP – komentarji do 13.11
Raziskovalci, ki v svoja raziskovanja vključujemo posameznike, vodstva raziskovalnih ustanov, člani etičnih komisij
in tudi Arhiv družboslovnih podatkov smo pred novim izzivom. Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo
poslalo Osnutek novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), razprava je odprta do 13. 11. 2017.
Ocenjujemo, da bi bilo dobro, da kot raziskovalna skupnost, ki se posredno ali neposredno ukvarja z osebnimi
podatki, podamo svoje predloge in pripombe na osnutek zakona. V ADP smo na to temo že januarja 2017
organizirali okroglo mizo, sedaj pa vas kot člana_ico raziskovalne skupnosti vabimo, da se udeležite ustanovnega
sestanka delovne skupine za spremljanje zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
Več »

Delavnica CESSDA

Delavnica CESSDA

Delavnica CESSDA

Vabljeni na brezplačno enodnevno
delavnico, ki jo organizira CESSDA
ERIC
skupaj
s
Skupino
za
demokracijo in volitve na univerzi v
Manchestru. Udeleženci bodo skozi
pogovore, diskusije in praktične vaje
raziskali razpoložljive podatke v
Evropi za raziskovanje političnega
vedenja. Delavnica bo potekala na
Univerzi v Manchestru, namenjena je
doktorskim
študentom
in
raziskovalcem na začetku kariere.
več »

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 »

Raziskovalce obveščamo, da bo od
27. do 29. novembra 2017, v
nemškem
Mannheimu,
potekala
delavnica o uporabi podatkov iz
Ankete o delovni sili. Na delavnici se
bodo
udeleženci
seznanili
z
možnostmi
mednarodnih
in
longitudinalnih analiz podatkov iz
raziskave Anketa o delovni sili in s
pravnimi in administrativnimi vidiki
dostopa do podatkov. Zahtevana so
osnovna
znanja
multivariatnih
statističnih metod in State.
več »

Podatki o političnem
vedenju, 6. 11. 2017

Podatki o migracijah, 13. Anketa o delovni sili, 27.
- 14. 11. 2017
– 29. 11. 2017

Arhiviranje novih vrst
podatkov (CESSDA
Expert Seminar 2017)

Raziskave o kulturi in
Dostop do
prostem času s Finske in administrativnih
Slovenije
podatkov za raziskovanje

Izpostavljamo

Poročamo

12. in 13. septembra 2017 je
potekal vsakoletni strokovni seminar
(CESSDA Expert Seminar). Tokrat
smo se srečali v Bergnu, v
organizaciji
norveškega
arhiva
družboslovnih podatkov (NSD), ki je
gostil 20 predstavnikov 12 evropskih

V finskem arhivu družboslovnih
podatkov so tokrat v ospredje
postavili raziskave o kulturi in
prostem času, ki so raziskovalcem na
voljo tudi v angleškem jeziku. V ADP
smo pobrskali po naši zakladnici in
vam na ogled postavili nekaj raziskav

Na povabilo organizatorjev smo se
septembra udeležili delavnice v
Budimpešti
o
dostopu
do
administrativnih podatkov. Pozornost
smo usmerili na ovire, s katerimi se
pri dostopu srečujejo raziskovalci, pa

Poročamo

arhivov. Strokovno pozornost smo
usmerili v uporabo in arhiviranje
novih vrst podatkov.
več »

na isto tematiko, ki izvirajo iz
slovenskega okolja ali so z njim
povezane. Preverite in prebrskajte!
več »

tudi na primere dobrih praks in
rešitev. Dogodek je potekal pod
okriljem
madžarske
akademije
znanosti.
več »

Poročamo

Poročamo

Izpostavljamo

Iz ADP smo se udeležili Sociološkega
srečanja 2017, ki je letos potekalo
na Dolenjskem. Osrednja tema
srečanja
je
bila
sociološka
imaginacija
C.
W.
Millsa.
Sociologi_nje pa so predstavili_e tudi
vrsto zanimivih raziskav, v okviru
katerih
so
nastali
raziskovalni
podatki.
več »

Ob koncu septembra 2017 je v
Ljubljani potekala 2. znanstvena
konferenca z naslovom 'Raziskovanje
v vzgoji in izobraževanju danes', ki
so jo organizirali pod okriljem
Pedagoškega inštituta. Iz ADP smo
udeležence seznanili z možnostmi
sekundarne rabe podatkov iz ADP.
več »

V prispevku GESIS, nemški Inštitut
za družbene vede, predstavlja pet
raziskav, ki so zanimive za širšo,
mednarodno raziskovalno skupnost.
Raziskave omogočajo longitudinalne
in
mednarodne
primerjave ter
večinoma vključujejo tudi podatke za
Slovenijo.
več »

Sociološko srečanje
tokrat na Otočcu

Raziskovanje v vzgoji in
izobraževanju

Nemški podatkovni arhiv
izpostavlja pet raziskav

Nova raziskava

Poročamo

Raziskava sledi trendom na področju raziskovanja
percepcije podjetij in njihovega dojemanja regulacije
ter njenih posledic. V mednarodnem okolju tovrstne
raziskave dopolnjujejo surove podatke o (ne)uporabi
regulatornih mehanizmov in pomenijo doprinos k
identifikaciji realnega stanja na področju določene
javne politike. Raziskavo so opravili v okviru FDV z
namenom pridobiti kategorizacijo administrativnih ovir
ter ugotoviti seznanjenost z ukrepi za odpravo
administrativnih ovir.
VEČ »

V organizaciji Univerze v Amsterdamu in projekta
SERISS se je v začetku septembra 2017 odvila druga
tematska delavnica na temo harmonizacija kodiranja
socio-ekonomskih vprašanj v raziskavah. Na delavnici
so bila predstavljena digitalna orodja, razvita v projektu
SERISS znotraj 8. delovnega paketa. Nekatere med
njimi smo udeleženci lahko preizkusili in razvijalcem
svetovali pri končnem razvoju orodij.
VEČ »

Odprava administrativnih ovir (2014)

SERISS: Harmonizirano kodiranje
socio-ekonomskih spremenljivk

V ADP so na voljo tudi raziskave:
Nedeljsko delo

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do problematike dela v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih.
Anketirane smo spraševali, ali v njihovih gospodinjstvih nakupujejo živila in druge potrebščine tudi ob nedeljah in
ali bi oni osebno bili pripravljeni delati tudi ob nedeljah in praznikih. Prav tako smo jih spraševali tudi za mnenje,
ali se jim zdi potrebno, da so v nedeljo odprte trgovine, ki prodajajo živila in veliki nakupovalni centri.
več »

Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

V raziskavi se je spraševalo kakšen vpliv ima danes znanje na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo
zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes opravlja, koliko ljudi in na kakšne
načine se dodatno izobražujejo, kakšni razlogi jih pri tem vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo.
Raziskava tudi tokrat posveča veliko pozornosti aktualnim dogodkom v slovenski politiki – podpora vladi in
strankam, ocena nove vlade, mnenje o aktivni evtanaziji ter grožnja islamskega fundamentalizma za varnost v
Sloveniji.
več »

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 »

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 »

Priročnik za raziskovalce

Priprava raziskovalnih podatkov
za odprti dostop

        Ne spreglejte
Posnetek preteklega webinarja: How to Find Data
in Europe - kako dostopati do podatkov evropskih
družboslovnih arhivov.
Posnetek preteklega webinarja: Data in Europe:
Ageing - kako dostopati do podatkov o staranju.
Posnetek preteklega webinarja: Data in Europe:
Political Behaviour - kako najti podatke o
političnem vedenju.
Publikacija: Ferwerda, Eelco, Pinter, Frances in
Stern, Niels. (2017, August 1). A Landscape Study
on Open Access and Monographs: Policies,
Funding and Publishing in Eight European
Countries. Zenodo.
Konferenca: Informacijska družba 2017, Soočanje
z demografskimi izzivi, 9.-13.10.2017, Ljubljana.
Dogodek: Young Statisticians Meeting, 13. - 15.
10. 2017, Zagreb (HR).
Dogodek: Focus on Open Science: Ljubljana,
Research Data, Citizen Science, Access to
Knowledge … and Beyond, 24. 11. 2017,
Ljubljana.
Konferenca: Engaging Researchers in Good Data
Management, 15. 11. 2017, Cambridge (VB).
Izobraževanje: Combining Data from Multiple
Admin and Survey Sources for Statistical
Purposes, 7. – 8. 11. 2017, Swansea (VB).
Konferenca: EDDI17 – 9th Annual European DDI
User Conference, 5. – 6. 12. 2017, Lausanne
(Švica).
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