
16 d'Abril de 2009
SESSIÓ MONOGRÀFICA D'INTRODUCCIÓ AL JMP

Presentació:

La Sessió monogràfica d'intoducció al JMP organitzada pel Servei d'Estadística de la UAB forma part de la sèrie de cursos i seminaris sobre iniciació a l'Estadística
Aplicada, amb els quals pretenem posar a l'abast una formació en les més recents tècniques estadístiques.

JMP és de fàcil aprenentatge. Els mètodes estadístics estan organitzats en àrees lògiques, ofereixen taules i gràfics que permeten trobar patrons en les dades, detectar
valors extrems, o ajustar models. Els anàlisis es realitzen segons el tipus de variables i segons el rol que se li ha assignat.
Algunes de les característiques a destacar d'aquest software són:
   - Ampli rang de métodes gràfics i estadístics per la manipulació i anàlisi de dades.
   - Interfície client "point-and-click".
   - Interactivitat i animació gràfica.
   - Resultats i dades lligades dinàmicament.
   - Visualització, edició, entrada i manipulació de taules de dades.
   - Multiplataforma: Windows, Linux i Mac.

Objectiu de la sessió:

Difondre l'ús del JMP a totes les persones amb coneixements d'estadística que vulguin una primera visió de les possibilitats d'aquest software.

Coordinador:

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

Professorat:

Oliver Valero Coppin.
Assessor estadístic del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Destinataris:

La sessió monogràfica d'introducció al JMP està dirigit a universitaris, professorat i professionals amb coneixements d'Estadística que desitgin introduïr-se en el software
de campus JMP per tal d'aplicar-lo en la seva àrea de coneixement i treball.

Programa:

La sessió serà el dia 16 d'Abril de 2009. Constarà dels següents blocs:
   - Introducció al JMP.
   - Manipulació de bases de dades.
   - Editor de fórmules.
   - Personalitzar JMP.
   - Anàlisi univariant.
   - Anàlisi bivariant.
   - Modelització.

Durada, horari, lloc, preu i detalls d'inscripció:

La sessió tindrà lloc el dia 16 d'Abril de 2009 de 9:30 a 14:00, a l'aula d'informàtica P-33 (Facultat de Psicologia, campus de la UAB). La sessió serà de 4 hores.

Quota d'inscripció:

 Abans del 5 d'Abril   Després del 5 d'Abril

(*)   Tarifa universitària:   50 € 100 €

(**) Tarifa normal: 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. En cas que dispongueu de plaça, la inscripció haurà d'efectuar-se abans del dia 7 d'Abril
del 2009, i quedarà formalitzada amb el pagament de la quota mitjançant una transferència bancària, indicant el nom del curs i del participant, al número de compte:
        2013 0692 80 0201765781 de Caixa de Catalunya.
Així mateix, els professors o personal de la UAB que desitgin fer el pagament mitjançant un càrrec intern, hauran d'omplenar el següent document (càrrec intern) i
enviar-lo per correu intern al Servei d'Estadística - Edifici D (Serveis informàtics).

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.
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