1 de 1

1 de Juny de 2010
SESSIÓ MONOGRÀFICA DE GLM AMB R
Presentació:
La Sessió monogràfica de GLM amb R organitzada pel Servei d'Estadística de la UAB forma part de la sèrie de cursos i seminaris amb els quals pretenem difondre l'ús de
l'Estadística Aplicada.

Coordinador:
Pere Puig Casado.
Director Científic del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Professorat:
Josep Anton Sánchez - Departament d'Estadística i Investigació Operativa, UPC.
Professor col·laborador del departament d’Estadística i Investigació Operativa de la UPC,
llicenciat en Matemàtiques per la UB i en Informàtica per la UPC. Amb activitat docent en la
UB i la UPC en ensenyaments de l’àmbit de les ciències experimentals (Biologia, Ciències
Ambientals, Geologia), de les enginyeries (enginyeria industrial, informàtica i química) i de
les ciències socials (estadística). Recerca centrada en l'Estadística Computacional i la seva
aplicació a la modelització avançada (estimació, inferència i predicció), especialment aplicant
tècniques de computació intensiva per a models per a mesures repetides (models mixtos).
Membre del Grup de Recerca Consolidat en Modelització Estadística Multivariant i
Computacional de la UB i del Grup de Recerca en Estadística Aplicada de la UPC. Participació
en projectes multidisciplinaris finançats de l’àrea de la medicina (Xarxa Temàtica del Càncer
de Mama, UVic/IMIM/CNIO) i de tecnologies de l’energia (MEC). Direcció de projectes de
transferència de tecnologia per empreses aplicant tècniques de mineria de dades en
marketing per a grans empreses.

Destinataris:
- La Sessió monogràfica de GLM amb R està dirigit a universitaris, professorat i professionals que vulguin adquirir coneixements de Models Lineals Generals per tal
d'aplicar-lo en la seva àrea de coneixement i treball.
- Així mateix, pretén ser una sessió propedèutica per al curs de models GAM.
Per a més informació

Programa:
Constarà dels següents temes:
- Regressió lineal.
- Anàlisi de la variancia.
- Model lineal general.
- Regressió logística.

Durada, horari, lloc, preu i inscripció:
La sessió s'impartirà el dia 1 de Juny del 2010 de les 10:00h a les 14:00h, a la sala d'informàtica C (Facultat de CC Polítiques i Sociologia, campus de la UAB).
Quota d'inscripció a la sessió:
Per als assistents al curs de models GAM la inscripció és gratuïta.
Abans del 16 de Maig
(*)

Tarifa universitària:

(**) Tarifa normal:

Després del 16 de Maig

50 €

100 €

175 €

200 €

(*)Tarifa universitària: Es podran acollir a aquesta tarifa tots els interessats que pertanyin a la comunitat universitària de la UAB (PAS, professors, estudiants), així com
els estudiants d'altres universitats que ho acreditin enviant-nos una còpia de la matrícula del curs vigent.
(**)Tarifa normal: S'acolliran a aquesta tarifa totes aquelles persones que no es puguin acollir a la tarifa universitària o bé desitgin factura a nom d'una entitat privada.
La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística omplint el formulari de preinscripció. Un cop rebut el vostre formulari, us confirmarem mitjançant
un correu electrònic si teniu plaça assignada o bé que esteu en llista d'espera.
El nombre de places estarà limitat a 20.

Aclariments:
- Les persones interessades en sol.licitar la factura a nom d'una empresa, hauran de fer constar en el justificant del pagament de la quota, el nom de la seva entitat i NO
el del propi assistent al curs.
- Un cop s'hagi efectuat el pagament del curs, i si no hi ha cap motiu de força major, no es retornaran els diners del mateix curs.
- Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

