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30

Termin zajęć

semestr letni

Cel zajęć

Poszerzenie i nabycie nowych umiejętności w zakresie statystycznej analizy
danych i wnioskowania statystycznego

Treści kształcenia

Wnioskowanie częstościowe i probabilistyczne.
Analiza regresji i analiza wariancji jako modele specyficzne OML.
Mediacja relacji.
Metody redukcji zmiennych.
Budowanie modeli statystycznych.
Analiza mocy testów i planowanie eksperymentów naukowych.

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu metodologii i statystyki na studiach magisterskich,
podstawowa znajomość języka R, bierna znajomość języka angielskiego

Zasady zaliczania zajęć Rozwiązywanie zadań ze statystyki, zaplanowanie badania eksperymentalnego

Efekty kształcenia
Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi:
przeprowadzić wnioskowanie indukcyjne

Metoda weryfikacji
Dyskusja na podstawie literatury

za pomocą analizy regresji wielorakiej dokonać oceny istotności i
jakości wielu predyktorów zmiennej zależnej

Rozwiązywanie zadań

rozróżnić i zbadać zależności mediacyjne i moderacyjne w układzie
trzech zmiennych ilościowych

Rozwiązywanie zadań

dokonać oceny dopasowania teoretycznego modelu powiązań do
zmiennych obserwowanych

Rozwiązywanie zadań

wykryć główne składowe lub zredukować liczbę zmiennych za
pomocą analizy czynnikowej

Rozwiązywanie zadań

przeprowadzić analizę wariancji w planie powtarzanych pomiarów

Rozwiązywanie zadań

przeprowadzić analizę mocy testów statystycznych i wyznaczyć
wielkość próby niezbędną do zbadania hipotez statystycznych

Rozwiązywanie zadań

zaplanować i zarejestrować plan eksperymentu badawczego
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