
Prieskum vedy OECD ISSA 2021  
 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pracuje na vytváraní politík pre lepší život. 
Ich cieľom ako medzinárodnej organizácie je formovať politiky, ktoré podporujú prosperitu, rovnosť, 
príležitosti a blahobyt pre všetkých. Spolu s vládami členských krajín, tvorcami politík a občanmi 
pracujú na zavedení medzinárodných štandardov založených na dôkazoch a hľadaní riešení mnohých 
sociálnych, ekonomických a environmentálnych výziev.  
 
Medzinárodný prieskum vedy OECD (ISSA) je iniciatívou výboru OECD pre vedeckú a technologickú 
politiku, ktorého cieľom je poskytnúť spravodlivý a aktuálny obraz o stave vedy a mapovať jeho 
kľúčové výzvy prostredníctvom prieskumu otvoreného pre vedcov. a výskumných pracovníkov na 
celom svete. 
 
ISSA 2021 je tretím v rade štúdií, ktoré už pomohli pochopiť digitalizáciu vedy a problémy spojené s 
otvorenou vedou a otvoreným prístupom k výstupom výskumu, ako aj poskytnuté ukazovatele, ktoré 
slúžia na informovanie diskusií o preventívnom výskume. Toto vydanie z roku 2021, ktoré vychádza v 
niekoľkých jazykoch s podporou niekoľkých odborníkov, krajín a vedeckých organizácií, sa zameriava 
na pracovné podmienky, ktorým čelia vedci, ich zapojenie do ich sociálneho a ekonomického 
prostredia a vplyv krízy COVID-19 na ich prácu a prácu. kariéry.  
 
Vyjadrite svoj hlas a prispejte k lepšiemu informovanému vývoju politiky ISSA 2021, ktorá prispieva k 
práci OECD na podporu hodnotenia politík a odporúčaní v krajinách OECD a partnerských 
ekonomikách. Úspech tejto iniciatívy spočíva v čo najširšej angažovanosti. Vysoká účasť umožňuje 
vyššiu úroveň podrobností, pri ktorých je možné výsledky použiť na analýzu a porovnanie.  
Ak sa zaoberáte vedou ako výskumný pracovník, technik alebo administrátor, bez ohľadu na typ 
inštitúcie, ste srdečne pozvaní k účasti na prieskume. Vyplnenie dotazníka trvá približne 20 minút a 
môžete sa prihlásiť na prijímanie vlastných výsledkov. Získané údaje spracováva a dôverne analyzuje 
tím OECD, a to výlučne na účely štatistického výskumu, ako je uvedené v našom vyhlásení o ochrane 
súkromia a dôvernosti. Pomôžte nám tiež propagovať túto štúdiu vo vašich sieťach. 
 
Zúčastnite sa nášho prieskumu: 
http://oe.cd/issa2021en  
 
Pre viac informácií: 
Kontakt: issa@oecd.org    
Webová stránka: http://oe.cd/issa  
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