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Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρωταρχικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εφαρμογή των
στατιστικών μεθόδων σε πραγματικά προβλήματα διαφόρων επιστημονικών πεδίων όπως η
Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Ψυχολογία, η Ιατρική, ο Αθλητισμός και οι
Κοινωνικές Επιστήμες. Έμφαση δίνεται στην ανασκόπηση των παραμετρικών και μη
παραμετρικών ελέγχων υπόθεσης για ένα και δύο δείγματα (δοκιμές t και δοκιμές Wilcoxon),
ανάλυση μοντέλων διακύμανσης και παλινδρόμησης. Η εφαρμογή όλων των μεθόδων
γίνεται με τη χρήση της R. Ενδιαφέροντα πραγματικά προβλήματα και δεδομένα αναλύονται
κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος με στόχο οι φοιτητές να κατανοήσουν την ομορφιά
και την πολυπλοκότητα της Στατιστικής στην πράξη. Έμφαση δίνεται στο τρόπο συγγραφής
ενός επιστημονικού report αλλά και στην παρουσίαση Στατιστικών αποτελεσμάτων.
Προαπαιτούμενα
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν καλή γνώση εκτιμητικής και Στατιστικής συμπερασματολογίας.
Επίσης θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις R και της θεωρίας της παλινδρόμησης.
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Να διαχειρίζεται και να αναλύει δεδομένα στην R
• Να κάνει βασικούς ελέγχους υποθέσεων
• Να φτιάχνει και να ερμηνεύει παλινδρομικά μοντέλα
• Να γράφει στατιστικές αναφορές με επαγγελματικό τρόπο.
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Εισαγωγική ομιλία για την αξία και το διασκεδαστικό κομμάτι της Στατιστικής
Εισαγωγικά video (για R, για ερμηνεία Στατιστικής από David Spiegelhalter, για την
αναγκαιότητα της στατιστικής στην καθημερινή μας ζωή)
Διδασκαλία σε αίθουσα και εργαστήρια υπολογιστών
Εργαστηριακές ασκήσεις που επιλύονται στο εργαστήριο (3 σύνολο)
Εξέταση γνώσεων μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού Kahoot (όλοι μαζί στην αίθουσα –
online version και ασύγχρονα - offline)
Παιχνίδι «Μάντεψε την Συσχέτιση» (guess the correlation)
Εισαγωγικό μάθημα στην R.

Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης
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25% εργασία/project με έμφαση στη συγγραφή επιστημονικής έκθεσης
25% εργασία/project σε πρόβλημα με πολλές μεταβλητές συνοδευόμενο από
σύντομη επιστημονική έκθεση και προφορική παρουσίαση (δίνεται έμφαση στην
παρουσίαση)
50% γραπτή εξέταση (κυρίως πολλαπλής επιλογής με 3-4 ανοιχτές ερωτήσεις)
Τρεις (3) προαιρετικές εργαστηριακές εργασίες (μικρού μεγέθους)
Μία (1) προαιρετική άσκηση στην R

