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Zaliczony kurs statystyki. Umiejętność programowania.

Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy danych zaimplementowanymi w środowisku statystycznym R i pakiecie
STATISTICA.

Treści programowe
• Liniowe metody klasyfikacji.
• Metody klasyfikacji oparte na rozkładach prawdopodobieństwa oraz na nieparametrycznej estymacji.
• Analiza regresji. Globalne modele parametryczne i nieparametryczne.
• Obsługa pakietu STATISTICA.
• Obsługa środowiska statystycznego R. Język R. Dodatkowe pakiety rozszerzające środowisko R.
• Integracja środowiska statystycznego R z innymi pakietami oprogramowania: arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych.

Wykaz literatury
• Andrzej Stanisz, "Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny", StatStoft Polska, Kraków 2007.
• Marek Walesiak, Eugeniusz Gatnar, "Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009.
• Jacek Koronacki, Jan Ćwik, "Statystyczne systemy uczące się", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student
• zna podstawy teoretyczne metod liniowej klasyfikacji danych;
• zna podstawy teoretyczne metod klasyfikacji opartych na rozkładach
prawdopodobieństwa oraz na nieparametrycznej klasyfikacji;
• zna pakiet oprogramowania STATISTICA i środowisko statystyczne R;
• zna zasady integracji środowiska R z innymi pakietami oprogramowania;
• zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
K_W04, K_W05

Umiejętności
Student
• potrafi zastosować poznane metody regresji do budowy modelu
matematycznego z użyciem pakietu STATISTICA i środowiska statystycznego
R;
• potrafi przeprowadzić analizę dyskrymiancyjną danych z użyciem pakietu
STATISTICA i środowiska statystycznego R;
• potrafi tworzyć i analizować programy w języku R oraz rozszerzać ten język o
dodatkową funkcjonalność;
• potrafi zastosować środowisko R w arkuszach kalkulacyjnych i bazach danych;
• potrafi dobrać i zastosować dodatkowy pakiet środowiska R w zależności od
rozwiązywanego problemu.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student
• potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad
wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter (K_K03).

Kontakt
pszuca@mat.ug.edu.pl
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