Dades de contacte
Per a més informació:
Coordinador d’estudis
estad@mat.uab.cat
Grau Estadística Aplicada
www.mat.uab.cat/estad

Grau
d’Estadística
Aplicada

Facultat de Ciències de la UAB
www.uab.cat/ciencies
Universitat Autònoma de Barcelona
www.uab.cat
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Universitat de Vic
www.uvic.cat
Servei d’Estadística
www.uab.cat/s-estadistica
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Jornades divulgatives sobre
E
Estadística
Adreçades a estudiants d’ESO o Batxillerat, pretenen
difondre la importància de l’Estadística al món actual
mitjançant diverses activitats.
Els centres poden sol·licitar la participació en
aquestes activitats posant-se en contacte amb:
estad@mat.uab.cat

L’atzar governa el món.
L’Estadística hi troba patrons.

El Grau d’Estadística
Aplicada
Les noves tecnologies han permès generar,
emmagatzemar
i
consultar
grans
volums
d’informació. Per tal d’extreure coneixement de les
dades en brut, cal saber treballar amb els instruments
i les metodologies oportunes. L’Estadística és l’eina
determinant per a la presa de decisions i per descobrir i predir noves situacions.
L’Estadística Aplicada posa l’èmfasi en la resolució de
problemes reals i en la comunicació de conclusions,
interactuant amb altres disciplines i potenciant-ne
les capacitats metodològiques computacionals i
tècniques.
Els estudiants del grau desenvoluparan rigor
científic, capacitat de raonament crític i estaran
preparats per esdevenir professionals experts en
Estadística Aplicada.
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Grau d’Estadística Aplicada

Itineraris
El Grau permet especialitzar-se en diferents perfils
professionals, cursant durant l’últim any un dels cinc
itineraris proposats:
- Bioinformàtica (UVic)
- Ciències de la Salut (UAB)
- Demografia (UAB)
- Economia Financera (UAB)
- Indústria i Tecnologia (UVic)
Si l’estudiant ho desitja, podrà confeccionar-se el seu
propi itinerari seleccionant les assignatures que trobi
més interessants.

Sortides professionals
La figura de l’assessor en Estadística ha esdevingut
imprescindible en empreses, institucions o grups
d’investigació d’àmbits tan diversos com: recerca
clínica, bioinformàtica, banca, finances, marketing,
estudis de mercat o demografia.
Els estudiants podran realitzar pràctiques en empresa i
formar-se en consultoria estadística i entrar en contacte amb el món professional.

Continuació dels Estudis
- Màster en Metodologia de la Recerca
- Màster en Salud Pública
- Màster en Matemàtiques per als Instruments
Financers
- Màster Tecnologies Aplicades de la Informació
- Màster en Matemàtica per a la Recerca i les
Aplicacions

Els estudiants interessats podran iniciar-se en el món
de la recerca realitzant el doctorat.

Universitat Autònoma
de Barcelona
Situada en un campus científic i tecnològic, la UAB
imparteix una docència diversificada i flexible. És
reconeguda com a Campus d’Excel·lència Internacional i destaca per la qualitat de la seva recerca, alhora
que impulsa projectes emprenedors orientats al
descobriment de nous coneixements.

Universitat de Vic
La UVic és una universitat amb esperit jove i dinàmica
que ofereix docència tècnica de qualitat i innovadora,
amb una atenció personalitzada i integral.
La col·laboració entre ambdues universitats per oferir
el Grau d’Estadística Aplicada permet una especialització dels estudis enfocada des dels seus diferents
àmbits d’expertesa.

Servei d’Estadística
La UAB disposa d’un servei d’assessorament Estadístic
de referència adreçat a investigadors de qualsevol
organització, aportant solucions en anàlisi de dades,
disseny d’experiments o modelització estadística.
Els estudiants trobaran en el SE una proposta interessant per realitzar les pràctiques i complementar la seva
formació com a futurs professionals.

