
2, 3 i 4 de Juny de 2010
Regresión flexible a través de Modelos Aditivos Generalizados (GAM). Aplicaciones biomédicas utilizando R.

Presentació:

El curs Regresión flexible a través de Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 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.

Coordinador:

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

Professorat:
Carmen Cadarso Suárez - Universidad de Santiago de Compostela.

      

         

Carmen Cadarso és doctora en Matemàtiques (especialitat d’Estadística i Investigació
Operativa) per la Universitat de Santiago de Compostela (USC). En l’actualitat és
catedràtica del departament d'Estadística de la Universitat de Santiago de Compostela y
membre de la Unitat de Bioestadística de la Facultat de Medicina (USC). Especialista en
Models Additius Generalitzats (GAM), ha publicat nombrosos articles metodològics i aplicats
en revistes d’impacte. Imparteix docència en programes de postgrau d'Estadística,
Medicina, Biologia i Farmàcia.

                                                                           

María Xosé Rodríguez Álvarez - Instituto de Investigación Sanitaria Santiago de Compostela (IDIS).

      

         

María Xosé Rodríguez és llicenciada en Matemàtiques (especialitat de Estadística e
Investigació Operativa) per la Universitat de Santiago de Compostela. En l’actualitat és
Tècnica de Suport a la Investigació en el Complex Hospitalari Universitari de Santiago
(CHUS). Especialista en computació y desenvolupament de software estadístic dins de
l’àrea biomèdica.

                                                                           

Destinataris:

El curs Regresión flexible a través de Modelos Aditivos Generalizados (GAM) està dirigit a totes les persones interessades en obtenir coneixements d'aquesta tècnica, amb
coneixements de Models Lineals Generals (GLM) i familiaritat amb el paquet estadístic R.

Qui ho desitgi podrà usar el seu ordinador personal.

Programa:

Constarà dels següents blocs:

1. Models lineals generalitzats (Generalized Linear Models - GLM)
1.1. La teoria dels GLM

1.1.1. Familia exponencial de distribucions: binomial, poisson... Les funcions link canòniques.
1.1.2. Estimació i inferència.
1.1.3. Comparació de models: contrast d'hipòtesis.
1.1.4. Bondat d'ajust.

1.2. Els GLM amb R.
1.3. Exercicis amb R.

2. Introducció als mètodes de suavització en regressió
2.1. Regressió polinòmica.
2.2. Regressió polinòmico local.

2.2.1. Smoothing splines
2.2.2. Splines de regressió.
2.2.3. Splines de regressió penalitzats.

2.3. Exercicis amb R.

3. Models aditius generalitzats (Generalized Additive Models - GAM)
3.1. La teoria dels GAM.

3.1.1. Estimació i inferència.
3.1.2. Selecció dels paràmetres de suavitzat.
3.2.3. Comparació de models: contrasts d'hipòtesis.

3.2. Bondat de l'ajust.
3.3. Els GAM amb R.

3.3.1. El paquet mgcv.
3.3.2. Exercicis per a models amb resposta contínua.
3.3.3. Exercicis per a models amb resposta discreta: binomial, poisson, ... .

Metodologia:

Les classes de teoria s'impartiran amb l'ajuda de presentacions i l'encerat. Les classes de teoria s'impartiran al laboratori d'informàtica, el què permetrà als assistents
anar realitzant amb el professor els exercicis pràctics.
En les classes pràctiques es pretén que siguin els assistents al curs els què, amb l'ajuda del professor, realitzin els exercicis proposats i discuteixin els resultats.
En les classes de teoria i pràctica s'il·lustraran els tòpics tractats amb bases de dades reals de l'àmbit de la medicina i la biologia.
Tots els anàlisis es realitzaran amb el paquet estadístic R.

Coneixements previs:
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Per a un millor aprofitament dels continguts d'aquest curs, és recomenable tenir coneixements bàsics dels models GLM i del paquet estadístic R.

Bibliografia recomenada:

Hastie T.J. and Tibshirani T.J. (1990). Generalized Additive Models. Chapman & Hall.

McCullagh P. and Nelder J.A. (1989). Generalized Linear Models. Second Edition. Chapman & Hall/CRC.

Wood S. (2006). Generalized Additive Model. An introduction with R. Chapman & Hall/CRC.

Durada, horari, lloc, preu i inscripció:

El curs s'impartirà del 2 al 4 de Juny del 2010 de les 9:30h a les 17:30h, a la sala d'informàtica C (Facultat de CC Polítiques i Sociologia, campus de la UAB). La
durada total del curs és de 18 hores.

Quota d'inscripció al curs:

 Abans del 16 de Maig   Després del 16 de Maig

(*)   Tarifa universitària:   300 € 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 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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