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Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζονται οι αρχές στατιστικής μοντελοποίησης, σχεδιασμού πειραμάτων καθώς και
η χρήση της εκθετικής οικογένειας κατανομών μέσω της γλώσσας R, στη μοντελοποίηση και
ανάλυση δίτιμων ή διωνυμικών δεδομένων, δεδομένων Poisson, κατηγορικών δεδομένων
και στην ανάλυση υπερδιακύμανσης. Παρουσιάζονται επίσης μοντέλα παλινδρόμησης
κανονικών, κατηγορικών και τακτικών δεδομένων.
Προαπαιτούμενα
Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις μαθηματικού λογισμού και θεωρίας
πιθανοτήτων.
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να
καταλαβαίνουν αν η φύση των δεδομένων επιτρέπει τη χρήση γενικευμένων γραμμικών
μοντέλων (γνώση και κατανόηση). Αναμένεται επίσης να είναι σε θέση να ορίσουν το
κατάλληλο μοντέλο για τα δεδομένα προς ανάλυση (εφαρμογή). Αναμένεται επίσης να είναι
σε θέση να προσαρμόσουν το μοντέλο και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης
(δεξιότητα). Τέλος, αναμένεται να είναι σε θέση να εξηγήσουν σε επιστήμονες άλλων
επιστημονικών περιοχών τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους (σύνθεση).
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Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι
Μια διάλεξη τριών ωρών εβδομαδιαίως, ασκήσεις μελέτης στο σπίτι (ορισμένες προς
παράδοση).
Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης
Ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του βαθμού της τελικής γραπτής
εξέτασης (70%) και του βαθμού των παραδοτέων ασκήσεων μελέτης και προγραμματισμού
(βάρος 30%).

