
     

 

 

Spoštovani, 

Inštitut za ekonomska raziskovanja je nacionalni koordinator raziskave SHARE – vseevropske 
raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi. SHARE je mednarodna 
interdisciplinarna longitudinalna raziskava, ki ugotavlja ekonomske, zdravstvene in socialne 
razmere posameznikov, starejših od 50 let. Osnovni namen raziskave je izgrajevanje infrastrukture 
mikropodatkov, potrebnih za razumevanje staranja posameznika in družbe kot procesa v času, s 
čimer postavlja znanstveno podlago za empirično raziskovanje procesa staranja mnogim vedam: 
demografiji, ekonomiji, medicini, gerontologiji in sociologiji. Več o raziskavi najdete na slovenski ali 
mednarodni spletni strani: http://www.share-slovenija.si oz. http://www.share-project.org. 

Mikropodatki raziskave SHARE so brezplačno dostopni vsem raziskovalcem in študentom, ki zanje 
zaprosijo. Podatkovna baza vsebuje mikropodatke o zdravju, socialno-ekonomskem položaju, 
socialnih in družinskih omrežjih več kot 120.000 posameznikov starih 50 let in več, iz 27 evropskih 
držav (in Izraela). Gre za podatkovno bazo, ki danes velja za enega najboljših in najpogosteje 
uporabljenih virov podatkov o staranju v Evropi. Podatke SHARE uporablja že več kot 8,000 
znanstvenikov po vsem svetu, izdanih pa je bilo že prek 2,200 znanstvenih člankov in drugih 
podobnih publikacij z uporabo te podatkovne baze. Podatki SHARE so lahko odlična baza za pripravo 
diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. 

Kot nacionalni koordinator raziskave za Slovenijo izvajamo tudi predstavitve podatkovne baze 
SHARE na slovenskih fakultetah in raziskovalnih ustanovah. V kolikor ste zainteresirani, bomo tudi 
za vaše raziskovalce, profesorje ter zainteresirane študente pripravili brezplačno predstavitev 
podatkovne baze SHARE ter nekatere možnosti raziskovanja s podatki SHARE. Program predstavitve 
najdete v nadaljevanju. V kolikor ste zainteresirani za takšno predstavitev, nas prosim kontaktirajte 
na share@ier.si in z vami bomo uskladili želeni termin. Za dodatne informacije smo vam na voljo na 
telefonski številki 01 5303 840 ali po e-pošti.  

 

S spoštovanjem, 

dr. Boris Majcen, 
Inštitut za ekonomska raziskovanja, direktor 
vodja projekta SHARE Slovenija  
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Program predstavitve raziskave SHARE in njene podatkovne baze 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

15 minut Predstavitev raziskave SHARE 

30 minut Predstavitev podatkovne baze raziskave SHARE 

15 minut Dostop do podatkov & delo s podatki 

30 minut Možnosti uporabe podatkov & primeri uporabe 

15 minut Vaša vprašanja 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Predstavitev bosta izvedla sodelavca raziskave: 

doc. dr. Andrej Srakar, strokovni sodelavec projekta SHARE Slovenija 

mag. Sonja Uršič, operativni vodja projekta SHARE Slovenija 


