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WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
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→ umiejętności
K_K01 ‒ 11
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Specyficzne efekty kształcenia
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posługuje się metodami komputerowymi w prowadzeniu badań statystycznych
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2
Informacje o zajeciach w cyklu: sem. 5, rok ak. 2016/2017
1 semestr
Okres (Rok/Semestr studiów)
ćwiczenia laboratoryjne, 30
Typ zajęć, liczba godzin
mgr Szymon Ciszyński
Koordynatorzy

12

Prowadzący grup

13
14

Typ protokołu
Typ przedmiotu

15

Metody weryfikacji

zaliczeniowy na ocenę
obligatoryjny
Przedmioty wprowadzające*
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punkty ECTS
1,1
1,9

Zajęcia powiązane*

Wymagania wstępne
Zakłada się, że studenci uzyskali punkty ECTS z przedmiotów wprowadzających i zaliczają zajęcia powiązane
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Kryteria oceniania
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19.1

weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć posługuje się metodami komputerowymi w prowadzeniu badań
statystycznych

19.1

weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie posługuje się metodami komputerowymi w prowadzeniu badań
statystycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

19.1

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie posługuje się metodami komputerowymi w prowadzeniu badań
statystycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

19.1

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie posługuje się metodami komputerowymi w
prowadzeniu badań statystycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

19.1

weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych posługuje się metodami komputerowymi w prowadzeniu badań
statystycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
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19.1

weryfikacja nie wykazuje, że posługuje się metodami komputerowymi w prowadzeniu badań statystycznych, ani że spełnia
kryteria na wyższą ocenę

2

Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

5

4,5

4

3,5

PRAWDA

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w, st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli 2,75 ≤ w

oraz na bazie podej niżej reguły:
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● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest
średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są
równe 1
● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.
Zakres tematów
Opis
Podstawowe obiekty i funkcje w R
Formatowanie i wyświetlanie, konwersja typów
Instrukcje warunkowe oraz pętle for i while
Tworzenie i modyfikacja funkcji
Operacje na plikach i katalogach
Operacje na obiektach faktor, wektor, listy, macierze, ramki danych
Omówienie wybranych procedur matematycznych
Omówienie wybranych procedur statystycznych
Tworzenie wykresów w środowisku R
Wybrane zagadnienia ze statystyki opisowej cz.1
Wybrane zagadnienia ze statystyki opisowej cz.2
Rozkład normalny i kowariancja
Współczynnik korelacji, kurtoza i skośnosć.
Testowanie hipotez jednej i dwóch próbek
Podstawowe zagadnienia dotyczące regresji liniowej
metoda ćwiczebna
Metody dydaktyczne
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