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Περιεχόμενο Μαθήματος  

Παρουσιάζονται βασικές αρχές Μπεϋζιανής στατιστικής, η εκ των προτέρων κατανομή (prior 

distributions), ο υπολογισμός της εκ των υστέρων κατανομής, μοντελοποίηση στα πλαίσια 

της Μπεϋζιανής μεθοδολογίας (γραμμικά μοντέλα, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα, 

ιεραρχικά μοντέλα), όπως και αλγόριθμοι MCMC για την εκτίμηση της εκ των υστέρων 

κατανομής, με τη χρήση του WinBUGS ή/και της R. 

Προαπαιτούμενα 

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν καλό ποσοτικό και υπολογιστικό υπόβαθρο. Πιο συγκεκριμένα 

απαιτούνται βασικές γνώσεις λογισμού, πιθανοτήτων, στατιστικής μοντελοποίησης και 

προγραμματισμού στην γλώσσα R. 

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με τη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:  

• Να κατανοούν τη βασική θεωρία και φιλοσοφία της στατιστικής κατά Bayes.   

• Να εξοικειωθούν με τις βασικές υπολογιστικές τεχνικές της Στατιστικής κατά Bayes.   

• Να αναλύουν δεδομένα με τη χρήση του  WinBUGS 

• Να κατασκευάζουν μοντέλα (glm και ιεραρχικά) στο WinBUGS 

• Να εφαρμόζουν Μπευζιανές τεχνικές επιλογής μεταβλητών με το WinBUGS και το 

BAS στην R. 
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Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι 

• Η διδασκαλία γίνεται δια ζώσης σε αίθουσα και σε εργαστήριο (περιορισμένα) 

• Ανεπίσημα εργαστήρια στη χρήση R και WinBUGS/OpenBUGS/JAGS 

• Αξιολόγηση ενδιάμεσων γνώσεων μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού kahoot 

• Ενδιάμεσες προαιρετικές ασκήσεις 

• Ατομικά project 

Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης  

Το μάθημα θα εξεταστεί μέσω μιας μεγάλης ατομική εργασίας/project. Ο φοιτητής μπορεί 

προαιρετικά να σπάσει την εργασία παραδίδοντας μικρότερες ενδιάμεσες ασκήσεις 

ορόσημα που θα τον βοηθήσουν να χτίσει την τελική εργασία.  

 

 


