
30 de Juny, 1 i 2 de Juliol de 2008
CURS d'ESTADÍSTICA BÀSICA amb G-STAT

Presentació:

El Curs d'Estadística Bàsica amb G-STAT organitzat 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.

El G-STAT és un software estadístic que es pot usar al campus de la UAB.

Descripció:

El G-STAT és un programa estadístic que s'ha desenvolupat en Java i que es pot instal·lar al Windows, Unix, Linux i Macintosh. Està disenyat perquè l'usuari pugui
realitzar, d'una forma ràpida i fàcil, anàlisis estadístiques amb resultats tant gràfics com numèrics. Per utilitzar el programa no és necessari tenir amplis coneixements
estadístics. El programa té menús i no requereix programació.

El programa G-STAT 2.0 ha estat desenvolupat pel departament de Biometría de GSK amb l'assessorament i la validació del Servei d'Estadística de la UAB.

Material:

El llibre
             Métodos Multivariantes en Biomedicina. Casos Prácticos y Fundamentos Teóricos con el programa G-Stat 2.0
                                  Llorenç Badiella Busquets
                                  Alejandro P. Marino

s'entregarà a tots els assistents.

Coordinador:

Joan del Castillo Franquet.
Director Científic del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Professorat:

Natàlia Adell Calvet.
Assessora estadística del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Anabel Blasco Moreno.
Assessora estadística del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Anna Espinal Berenguer.
Assessora estadística del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Destinataris:

El Curs d'Estadística Bàsica amb G-STAT està dirigit a universitaris, professorat i professionals que vulguin adquirir coneixements d'Estadística, i que desitgin introduïr-se
en l'estudi de les tècniques més recents d'anàlisi estadística per tal d'aplicar-les en la seva àrea de coneixement i treball.

Programa:

El curs s'impartirà del 30 de Juny al 2 de Juliol de 2008. Constarà dels següents blocs i sessions:

30 de Juny
Introducció:
- Disseny d'experiments.
- Introducció al programa G-STAT.
Estadística Descriptiva:
- Definicions bàsiques.
- Representació gràfica de les variables.
- Càlcul de les mesures resum.

1 de Juliol
Inferència Estadística per a una població:
- Intervals de confiança.
- Contrast d'hipòtesis: Interpretació d'estadístics i p-valors.

2 de Juliol
Inferència Estadística per a dues poblacions:
- Comparació de mitjanes i proporcions: dades aparellades i no aparellades.
- Taules de contingència: contrast d'independència i estadístic de Ji-quadrat.
- Mètodes no paramètrics: estadístics de Mann-Whitney i Wilcoxon.

Durada, horari, lloc, preu i inscripció:

L'horari del curs serà del 30 de Juny al 2 de Juliol de 2008, de les 10:00 a les 14:00, al Laboratori Docent de Matemàtiques (Facultat de Ciències, campus de la UAB). La
durada total del curs és de 12 hores

Quota d'inscripció al curs:

                                                 
(*)  Tarifa universitària:     150 €
(**)Tarifa normal:             250 €

(*)Tarifa universitària: Es podran acollir a aquesta tarifa tota 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.
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(**)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. La inscripció haurà d'efectuar-se abans del dia 20 de Juny de
2008, i quedarà formalitzada amb el pagament de la quota mitjançant una transferència bancària, indicant el nom 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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