
SERVEI D'ESTADÍSTICA DE LA UAB

3, 4 i 5 de desembre de 2002:
CURS: INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA BAYESIANA

Presentació:

El curs "Introducció a l'estadística Bayesiana" organizat pel Servei d'Estadística de la UAB forma part de la sèrie de cursos i seminaris sobre estadística aplicada i
avançada amb els quals pretenem posar a l'abast una formació en les tècniques estadístiques més recents.

Coordinador:

PERE PUIG
Director científic
Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona

Professorat participant:

Dr. LUIS CARLOS SILVA AYÇAGUER
Investigador Titular del Instituto Sup. de Ciencias Méd de La Habana
Profesor Colaborador Asociado de la Escuela Nacional de Sanidad, Madrid
Profesor de la Escuela Nacional de Salud Publica de La Habana
Consultor de la Organización Panamericana de la Salud
Autor del llibre: "Cultura estadística e investigación científica en el campo de la salud: una mirada crítica", Ed. Diaz de Santos

Objectiu del curs:

Donar fonaments a la necessitat d'un nou paradigma per la inferència estadística, introduïr les línies fonamentals del raonament bayesià i il·lustrar l'ús de l'orientació
bayesiana com alternativa a l'orientació clàssica.

Destinataris:

Aquest curs està dirigit a universitaris, investigadors i professionals amb coneixements d'estadística, que desitgin introduïr-se a l'estudi de les tècniques més recents
d'anàlisi estadística amb la intenció d'aplicar-les a la seva àrea de coneixement i treball.

Durada, Preu i Inscripció:

Durada total del curs: 20 hores en 3 sessions.

El curs es farà en castellà.
 

Abans del 18 de novembre Després del 18 de novembre
Quota d'inscripció al curs: 240€ 290€

Quota especial per professors de la UAB i estudiants:
190€ 240€

La preinscripció es podrà formalitzar a partir del dia 28 d'octubre de 2002 a travès del Servei d'Estadística:

Edifici D (Serveis Informàtics),  UAB
08193 Cerdanyola del Vallès (BCN)
Telèfon: 93.581.13.47
Correu electrònic: s.estadistica@uab.es
Web: http://einstein.uab.es/_c_serv_estadistica
(omplint el formulari de contacte)

La inscripció haurà d'efectuar-se abans del dia 26 de novembre de 2002, i quedarà formalitzada automàticament amb el pagament de la quota mitjançant les següents
modalitats:

Transferència bancària, al número de compte 2013 0692 80 0201765781 de la Caixa de Catalunya, indicant com a concepte el nom del beneficiari i el nom del

curs.

Enviar per correu a l'adreça postal del Servei d'Estadística un taló Nominatiu a nom de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Allotjament

Els assistents interessats en rebre informació referent a l'allotjament, poden consultar-nos les diferents possibilitats enviant-nos un email: s.estadistica@uab.es.

Places

El nombre de places estarà limitat a 40.
El nombre mínim d'alumnes inscrits per la realització del curs serà de 15.

Programa:

3 de desembre de 2002

09:00 – 09:30 Arribada, entrega del material i presentació del curs.
09:30 – 11:00 Apunts històric-metodològics referents a les proves d’hipòtesi.
11:00 – 11:30 Pausa cafè.
11:30 – 13:00 La crisi de les proves d’hipòtesi.

13:00 – 14:30 Dinar.

14:30 – 16:00 Els intervals de confiança com a alternativa.
16:00 – 16:30 Pausa cafè.
16:30 – 18:30 El problema de la probabilitat inversa. Teorema de Bayes. Aplicacions.
 

4 de desembre de 2002

09:30 – 11:00 L’orientació bayesiana per la inferència.
11:00 – 11:30 Pausa cafè.
11:30 – 13:00 L’estimació d’un percentatge. Distribució beta.

13:00 – 14:30 Dinar.

14:30 – 16:00 L’orientació bayesiana per problemes d’estimació de diferències. Els assajos clínics.
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16:00 – 16:30 Pausa cafè.
16:30 – 18:30 Situació del software bayesià.
 

5 de desembre de 2002

09:30 – 11:00 Estimació de mesures i comparació de mesures.
11:00 – 11:30 Pausa cafè.
11:30 – 13:00 Aplicacions més freqüents de l’orientació bayesiana. Anàlisi espaial. Exemples.

13:00 – 14:30 Dinar.

14:30 – 16:00 Les enquestes. Orientació clàssica i orientació bayesiana.
16:00 – 16:30 Pausa cafè.
16:30 – 18:30 Pràctiques amb Epidat. Avaluació del curs pels alumnes.

Les classes teòriques es faran a la Sala de Graus de la Facultat de Medicina i les classes pràctiques es faran a la Sala de PC's situada a la planta de sobre
de la Sala de Graus.

Per les pràctiques es farà servir el software de lliure distribució, creat per la Consegería de Sanidad de la Xunta de Galicia, EPIDAT 3.0.
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