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Τφποσ:  Παραδόςεισ και πρακτικι εξάςκθςθ ςε Η/Υ  

 

Αντικειμενικοί Στόχοι του μαθήματοσ: 

- Η κατανόθςθ βαςικϊν αρχϊν και μεκόδων τθσ Βιοςτατιςτικισ 

- Εφαρμογι των κυριότερων τεχνικϊνπολυμεταβλθτισ ανάλυςθσ ποςοτικϊν και 
ποιοτικϊν δεδομζνων. 

- Η ζμφαςθ δίδεται ςτθν επιλογι τθσ ενδεδειγμζνθσ μεκόδου ανάλυςθσ και ςτθν 
ερμθνεία των αποτελεςμάτων.  

- Κριτικι αξιολόγθςθ δθμοςιευμζνων εργαςιϊν.  
 
Τι δεξιότητεσ θα πρζπει να ζχει αποκτήςει ο μεταπτυχιακόσ φοιτητήσ ςτο τζλοσ 
του μαθήματοσ: 
 

 Να κατανοεί το ρόλο  των πολυμεταβλθτϊν μοντζλων παλινδρόμθςθσ για 

ζλεγχο ςυγχυτικϊν επιδράςεων και προβλζψεισ. 

 Να ερμθνεφει τα αποτελζςματα πολυμεταβλθτϊν αναλφςεων 

παλινδρόμθςθσ όπωσ δθμοςιεφονται ςτθν ερευνθτικι βιβλιογραφία. 

 Να εφαρμόηει πολυμεταβλθτά μοντζλα παλινδρόμθςθσ (γραμμικό, λογιςτικό 

και Cox) με τθ χριςθ του ςτατιςτικοφ πακζτου SPSS. 

 Να καταςκευάηει τθν καμπφλθ επιβίωςθσ Kaplan-Meir και να τθ 

χρθςιμοποιεί για τθν εκτίμθςθ του διάμεςου χρόνου επιβίωςθσ. 

 Να εξθγεί τθ χριςθ του ελζγχου log-rank για τον προςδιοριςμό ςτατιςτικά 

ςθμαντικισ διαφοράσ ςτθν επιβίωςθ δφο ι περιςςότερων ομάδων. 

 Να ερμθνεφει το διάγραμμα ετερογζνειασ L’Abbe και το χωνογράφθμα 

(funnelplot)για τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων μετα-αναλφςεων. 

 
Περιεχόμενο του μαθήματοσ:   

- Συςχζτιςθ-Παλινδρόμθςθ 

- Γραμμικι και πολλαπλι παλινδρόμθςθ 

- Ανάλυςθ Διακφμανςθσ 

- Λογιςτικι παλινδρόμθςθ 

- Ανάλυςθ Επιβίωςθσ 

- Μετα-ανάλυςθ 
 



Δημοςιευμζνεσ εργαςίεσ που θα χρηςιμοποιηθοφν ωσ αςκήςεισ ςτη διδαςκαλία 
ςτη διδαςκαλία του μαθήματοσ: 

 

- Πλικοσ παραδειγμάτων από δθμοςιευμζνεσ βιοϊατρικζσ μελζτεσ 
χρθςιμοποιοφνται για να αναδείξουν τισ ςτατιςτικζσ ιδζεσ, ζννοιεσ και μεκόδουσ 
που πραγματεφεται το μάκθμα. 

- Αρχεία δεδομζνων (ι υποςφνολα αυτϊν) από ερευνθτικζσ μελζτεσ των 
διδαςκόντων χρθςιμοποιοφνται ςτο πρακτικό μζροσ του μακιματοσ με χριςθ 
προγραμμάτων ςτατιςτικισ ανάλυςθσ ςτον Η/Υ. 
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Διδακτικζσ και μαθηςιακζσ μζθοδοι:  Διαλζξεισ, πρακτικζσ αςκιςεισ 

 
Μζθοδοι Αξιολόγηςησ / Βαθμολόγηςησ: Γραπτι εξζταςθ και πρακτικι άςκθςθ ςε 
Η/Υ. 
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