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ADP PRAZNUJE 20 LET!

Arhiv družboslovnih podatkov v letošnjem letu obeležuje 20 let delovanja. Obletnico bomo proslavili v
petek, 8. decembra 2017, od 9.00 do 13:00 ure z dvema osrednjima dogodkoma:
09:00 – 10:30 okrogla miza »Izzivi kvalitativnega raziskovanja v družboslovju« 10:45 – 12:00
slovesnost »20 let ADP«
Z vabljenimi gosti bomo predstavili prehojeno pot in nakazali smeri razvoja ADP kot naprednega
nacionalnega repozitorija za družboslovje, vpetega v evropsko podatkovno infrastrukturo CESSDA
ERIC.
Slovesnost bomo zaokrožili s pogostitvijo in z sproščenim pogovorom z raziskovalci, partnerji in s
sodelavci. Rezervirajte si datum!
Podrobnejše informacije sledijo kmalu!
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Za dajalce:KAKO

PREDATI PODATKE?
Vedno večje število financerjev
znanosti, predstavnikov
znanstvene skupnosti in javnosti
prepoznava pomen in koristi
odprtega dostopa do podatkov.
Predajte nam svoje raziskovalne
podatke!

EVIDENTIRAJ >>

>> PRIPRAVI >>

>> PREDAJ

  
  

  

Pripravljamo pripombe k
osnutku ZVOP-2
V ADP smo organizirali srečanje
delovne skupine za spremljanje
zakonodaje s področja varstva
osebnih podatkov. Delovna skupina
bo pripravila pripombe k osnutku
Zakona
o
varstvu
osebnih
podatkov (ZVOP-2) in jih v roku
posredovala pristojnemu Ministrstvo
za pravosodje. Več si lahko
preberete na našem blogu.
Več >>

  

  

Predlog Zakona o
raziskovalno-razvojni
dejavnosti v javni razpravi
Ministrstvo
za
izobraževanje,
znanost in šport sporoča, da je v
javni razpravi nov zakon, ki
vzpostavlja nov sistemski okvir za
raziskovalno dejavnost. Pripombe na
predlog
zakona
je
mogoče
posredovati do 29. novembra 2017.
Vabimo
vas
k
branju
in
komentiranju.
Več >>

  

CES 2017: Arhiviranje novih
vrst podatkov
Septembra 2017 je V Bergnu v
organizaciji
norveškega
arhiva
družboslovnih
podatkov
(NSD)
potekal vsakoletni strokovni seminar
(CESSDA Expert Seminar). Gostil je
20 predstavnikov 12 evropskih
arhivov. Strokovno pozornost so
usmerili v uporabo in arhiviranje
novih vrst podatkov v povezavi s
pravnimi in etičnimi vidiki.
Več >>

  

  
Za uporabnike:KAKO

DO

PODATKOV?
Raziskovalni podatki v Katalogu
ADP predstavljajo bogat vir za
ponovno analizo. Njihova
uporabnost je raznolika, zato
prebrskajte naš katalog in veselo
na delo!

POIŠČI >>

>> REGISTRIRAJ >>

>> ANALIZIRAJ
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CESSDA SaW: V Dublinu je
potekala zaključna
konferenca
V sredini oktobra 2017 smo se
srečali
partnerji
EU
projekta
CESSDA SaW, in sicer na zaključni
konferenci, ki je potekala v Dublinu.
Govorili smo o pomenu krepitve in
širjenja konzorcija evropskih arhivov
družboslovnih
podatkov
in
o
možnostih nadaljnjega sodelovanja
članic
konzorcija
z
drugimi
potencialnimi članicami.
Več >>

  

Raziskovalni podatki iz
DANS

Raziskave o varnosti s
Finske in Slovenije

Nizozemski
arhiv
podatkov
predstavlja svoje najpomembnejše
raziskave, ki so na voljo tudi v
angleškem jeziku. Seznanite se s
podatki o življenjskih potekih, žrtvah
kriminala, porabi časa, kulturnih
spremembah in parlamentarnih
volitvah na Nizozemskem. Več si
lahko preberete v nadaljevanju na
blogu!
Več >>

  

Vprašanje varnosti je danes ena od
pogostejših tem. O tem, kako o
različnih vidikih varnosti razmišljajo
na Finskem in kako v Sloveniji, se
lahko podučite, če pobrskate po
katalogih družboslovnih raziskav,
kjer so na voljo vprašalniki,
metodologija, podatki, pa tudi članki
in raziskovalna poročila.
Več >>

  

  
  

  Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012
Raziskava preučuje pripravljenost prebivalstva, ustanov in podjetij, ki živijo oziroma delujejo v naseljih, ki se nahajajo v
trikilometrskem pasu okoli JEK, na evakuacijo v primeru jedrske nesreče. Vključuje terensko anketo, ki je bila opravljena
med prebivalci Krškega, in 12 poglobljenih intervjujev, ki so bili izvedeni med vodilnimi kadri v večjih podjetjih in zavodih.
Več >>

Podatkovna zbirka kvalitete institucij, 2013
Podatkovna datoteka prikazuje vlogo institucij kot temelja družbene in ekonomske aktivnosti. Več kot trideset uveljavljenih
institucionalnih kazalcev je razvrščenih v tri homogene skupine formalnih institucij: pravno, politično in ekonomsko, ki v veliki
meri popolnoma določajo formalno institucionalno okolje države. Izračunana je latentna kvaliteta institucij znotraj vsake
skupine, na podlagi katere je predlagana razvrstitev držav na pravni, politični in ekonomski Svetovni lestvici kvalitete
institucij (SLKI). Izračunani latentni kazalci treh dimenzij institucij so še posebej uporabni v analizi z longitudinalnimi podatki.
Več >>

Primerjalna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji
Osrednji namen projekta je bila celovita komparativna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji
ter analiza pomena in vloge slovenske manjšine pri oblikovanju enotnega kulturnega prostora. S tem namenom se je
preučilo številne in raznolike dimenzije manjšinske problematike. Preverite katere! Več >>

Študijski krožki 2012: Spremljanje dejavnosti
Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radovedni odrasli ter s svojimi
rezultati prispevajo k razvoju domačega okolja. Namen spremljanja in raziskovanja na podlagi teh podatkov je ugotavljanje
značilnosti neformalnega učenja v majhnih skupinah, rezultati raziskav pa služijo razvoju izobraževanja odraslih (npr.
odzivanje na potrebe), oblikovanju raziskovalnemu preučevanju specifičnih vprašanj (npr. odzivnosti določenih segmentov
družbe, posebnosti skupnostnega učenja), opazovanju časovne dinamike razvoja (npr. finančna vlaganja občin v
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izobraževanje odraslih) in mednarodnim primerjavam. Več >>

  
  
  

  

Priročnik za raziskovalce PRIPRAVA

RAZISKOVALNIH PODATKOV ZA ODPRTI
DOSTOP

Poročilo: CESSDA Annual Report 2016
Štipendija: EUROLAB Grants, raziskovalne štipendije,
rok: 30. 11. 2017
Webinar: Key data: UK and cross-national surveys, 9. 11.
2017
Webinar: Finding and analyzing disability and
rehabilitation data: tools for locating, accessing, and
analyzing survey and administrative data, 13. 11. 2017
CESSDA delavnica: Podatki o migracijah, 13. – 14. 11.
2017
Konferenca: Engaging Researchers in Good Data
Management, 15.11.2017, Cambridge, VB
Webinar: Key data: Census, 16. 11. 2017
Webinar: From Big Data to Trusted Smart Statistics, 23.
11. 2017
Dogodek: Focus on Open Science: Ljubljana, Research
Data, Citizen Science, Access to Knowledge… and
Beyond, 24. 11. 2017, Ljubljana
Webinar: Key data: Data about countries, 30. 11. 2017
Webinar: Key data: Qualitative and mixed methods data,
05. 12. 2017
Konferenca: EDDI17 – 9th Annual European DDI User
Conference, 5. – 6. 12. 2017, Lausanne, CH
Predstavitev: Open Acces Week: Open Science
Incentives/Veerle van den Eynden
Webinar: Key data: Business data, 11. 12. 2017
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Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
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