
11, 12 i 13 de Febrer de 2004:
CURS: INTRODUCCIÓ ALS MODELS LINEALS GENERALITZATS AMB SAS®

TERCERA EDICIÓ

Presentació:

El curs "Introducció als Models Lineals Generalitzats amb SAS
® 
(tercera edició)" organitzat pel Servei d'Estadística de la UAB forma part de la sèrie de cursos i seminaris

sobre Estadística aplicada i avançada amb els quals pretenem posar a l'abast una formació en les més recents tècniques estadístiques.

Coordinador:

Pere Puig. 

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

Professorat participant:

Llorenç Badiella.
Director Tècnic del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Ana F. Militino.
Professora Titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa, Universitat Pública de Navarra.

Víctor Moreno.
Institut Català d'Oncologia.
Professor Titular de la Unitat de Bioestadística i Epidemiologia, Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona.

Marta Pérez-Casany.
Professora Titular del Departament de Matemàtica Aplicada II, Universitat Politècnica de Catalunya.

Lola Ugarte.
Professora Titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa, Universitat Pública de Navarra.

Jordi Valero.
Professor Titular de l'Escola Tècnica Superior d'Agricultura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya.
Professor Associat del Departament de Matemàtiques, Facultat de Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona.

Introducció:

Els Models Lineals Generalitzats són una generalització dels Models Lineals Generals. En el cas més simple, el model lineal  especifica una relació entre la variable
resposta Y (que segueix una dist. Normal) i un conjunt de variables predictores X's:

Y = b0 + b1X1 + ... + bkXk

Els termes bi corresponen als coeficients de la regressió calculats a partir de les dades. Utilitzant aquest model, es podria estimar p.ex. el pes d'una persona en funció de

la seva talla i del seu sexe. Per a un gran número de problemes d'anàlisi de dades, les estimacions a partir de relacions lineals poden ser adequades per a descriure les
dades i per a realitzar prediccions raonables.

    Però existeixen moltes relacions que no poden ser resumides per una simple equació lineal principalment per dos raons:

La distribució de la variable dependent: La variable d'interès pot no tenir una distribució contínua, p.ex. si estudiem l'elecció de comprador entre tres productes
(dist. multinomial) o el número de fills d'una família (dist. Poisson) en funció de diferents factors socioeconòmics.
La funció Link: L'efecte de les variables predictores sobre la variable dependent pot ser de naturalesa no lineal: per exemple, la relació entre l'edat i diversos
indicadors d'estat de salut és en general no lineal: entre els 30 i els 40 anys els indicadors són molt semblants, però entre els 60 i els 70, la diferència d'estat de
salut serà probablement major. Segurament, alguna classe de funció quadràtica o d'un altre ordre seria adequada per a descobrir aquesta relació, de manera que
un increment en edats grans representi un major impacte en l'estat de salut. En altres paraules, el link entre edat i estat de salut es podria descriure a partir d'una
relació no lineal.

El Model Lineal Generalitzat pot ser útil per a predir respostes tant per a variables dependents discretes com contínues les quals poden estar relacionades no linealment
amb les variables predictores.

Destinataris:

El curs sobre Models Lineals Generalitzats està dirigit a universitaris, investigadors i professionals amb coneixements d'Estadística, que desitgin introduïr-se a l'estudi de
les més recents tècniques d'anàlisi estadístic per tal d'aplicar-les en la seva àrea de coneixement i treball.

Per a tots els participants no habituats a l'utilització del software SAS
®
 s'oferirà un Tutorial per a poder seguir adequadament les classes pràctiques.

Programa:

El curs es realitzarà durant els dies 11, 12 i 13 de Febrer i constarà dels següents blocs i sessions:

11 de Febrer
Introducció als Models Lineals Generalitzats.
08:00 - 10:00 Tutorial de SAS® optatiu.
10:00 - 11:00 Model Lineal. Models per a dades binàries. 
11:00 - 11:30 Pausa cafè.
11:30 - 12:30 Model Lineal. Models per a dades binàries.
12:45 - 13:45 Pràctiques amb SAS®. 

15:00 - 17:00 Models Log-lineals. Models Lineals Generalitzats.
17:30 - 18:30 Pràctiques amb SAS®.

12 de Febrer
Aplicacions a les Ciències de la Salut.
10:00 - 11:00 Regressió Logística. Models per a resposta politòmica. 
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11:00 - 11:30 Pausa cafè.
11:30 - 12:30 Regressió Logística. Models per a resposta politòmica. 
12:45 - 13:45 Pràctiques amb SAS®. 

15:00 - 17:00 Regressió de Poisson. Versió Log-lineal dels models logístics.
17:30 - 18:30 Pràctiques amb SAS®.

13 de Febrer
Models de mesures repetides.
10:00 - 11:00 Efectes aleatoris. GEE. 
11:00 - 11:30 Pausa cafè.

11:30 - 12:30 Efectes aleatoris. GEE. 
12:45 - 13:45 Pràctiques amb SAS®. 

15:00 - 17:00 Efectes aleatoris. GEE.
17:30 - 18:30 Pràctiques amb SAS®.

El contingut detallat del programa el podreu consultar mitjançant la pàgina web del Servei d'Estadística: programa.

Durada, preu i inscripció:

La durada total del curs és de 18 hores en 3 sessions de 6 hores, més 2 hores optatives de SAS® Tutorial.

Quota d'inscripció al curs:

                                        Estudiants i                 Altres
                                        professorat UAB    
Abans del 20 de gener:                250 €                    450 €
Després del 20 de gener:              350 €                    550 €

La preinscripció es podrà formalitzar a través del Servei d'Estadística omplint el formulari de contacte disponible en la pàgina web:
http://www.uab.es/s-estadistica/

La inscripció haurà d'efectuar-se abans del dia 4 de febrer de 2004, 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.

El nombre de places estarà limitat a 40.   

Entitat col.laboradora:
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