
17, 18 i 19 de Juny de 2009
SUAVIZADO CON P-SPLINES: METODOLOGÍA Y APLICACIONES
 

Presentació:

El curs Suavizado con P-splines: metodología y aplicaciones organitzat pel Servei d'Estadística de la UAB forma part de la sèrie de cursos i seminaris d'Estadística
Avançada, amb els quals pretenem posar a l'abast una formació en les més recents tècniques estadístiques.

Es lliurarà el llibre Splines con penalizaciones (P-splines): Teoría y aplicaciones als 20 primers inscrits.

Objectius del curs:

Familiaritzar-se amb els mètodes de suavitzat, en concret amb els P-splines: estimació de paràmetres, inferència, etc.
Adquirir els coneixements per l'ús d'aquest tipus de models i incorporar-los als models més comuns: models de regressió, GLMs, models espacials, etc.

Metodología:

Exposició teòrica i pràctiques amb el paquet estadístic R, amb discussió d'exemples reals.

Professorat:

María Durban - Universidad Carlos III

      

      

María Durbán és llicenciada en Matemàtiques (especialitat d'Estadística i Investigació
Operativa) per la Universidad de Granada i doctora en Estadística per la Universitat
Heriot-Watt, del Regne Unit. La seva formació postdoctoral la va realitzar a la Universitat
d'Edimburg. En l'actualitat és professora titular del Departament d'Estadística de la Universidad
Carlos III de Madrid.

                                                                                    

Destinataris:

El curs Suavizado con P-splines: metodología y aplicaciones està dirigit a totes les persones interessades en obtenir coneixements d'aquesta tècnica, amb coneixements
de models de regressió i familiaritat amb el paquet estadístic R.

Qui ho desitgi podrà usar el seu ordinador personal.

Programa:

El curs s'impartirà del 17 al 19 de Juny de 2009. Constarà dels següents blocs:

1. Splines amb Penalitzacions
    - Bases i penalitzacions.
    - P-splines com models mixtes.
    - Models per dades no Gaussianes.
    - P-splines per a dades multidimensionals.

2. Software

3. Aplicacions
    - Models semiparamètrics.
    - Models Additius.
    - P-splines per a dades longitudinals.
    - Dades correlades.
    - Dades multidimensionals.

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

L'horari del curs serà del 17 al 19 de Juny de 2009, de les 9:30h a les 17:00h, a la sala d'informàtica C (Facultat de CC Polítiques i Sociologia, campus de la UAB). La
duració total del curs és de 15 hores.

Quota d'inscripció al curs:

 Abans del 31 de Maig   Després del 31 de Maig

(*)   Tarifa universitaria:   275 € 400 €

(**) Tarifa normal: 400 € 600 €

(*)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 està limitat.

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.
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- Abans d'efectuar el pagament, espereu a rebre la nostra confirmació de la reserva d'una plaça per al curs.

Bibliografia:

• María Durbán (2008) Splines con penalizaciones (P-splines): Teoría y aplicaciones.
  Editora: María Dolores Ugarte. Universidad Pública de Navarra.
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