
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA

Irakaslea: Josemari Sarasola (josemari.sarasola@ehu.es)
Tutoretza-orduak: ohiko webguneetan; aurrez jakinaraztea gomendatzen da, ilararik ez sortzeko.

Edukia: Estatistikarako sarrera da, estatistika deskribatzailean oinarrituz. Estatistika kontzeptu eta oinarriko 
metodologiarekin abiatzen da. Ondoren, aldagai bakarreko datu multzoen taularaketak eta diagramak irakasten 
dira. Jarraian, aldagai bakarreko datu multzoen ezaugarriak aztertzen ikasten da: zentroa, sakabanatzea, 
itxura, kontzentrazioa. 

Bigarren zati batean, aldagai biko azterketa egiten da, beraien arteko erlazioak aztertuz. Zati hori aldagai 
anitzeko analisirako sarrera batez amaitzen da.

Azkenik, ekonomia eta enpresa alorretan maiz erabiltzen diren denbora serieen analisia eta zenbaki indizeak 
ikasten dira.

R estatistika-softwarea erabiliko da ikastaroan zehar (www.r-project.org)

Ebaluaketa

Bi azterketa partzial izango dira (azaroaren hasieran eta azken klase egunean). Horietako bakoitzaren nota 
betirako gordetzen da.  Azterketa guztietan test bat egongo da (non praktika nahiz teoria sar daitekeen), 1-2 
puntu bitartean balioko duena. Galdera oker bakoitzak zuzenak ematen duenaren erdia kentzen du. Erantzun 
gabe utziz gero, +0. Gero, atal praktikoa izango da (2-3 ariketa). Gehienezko nota: 8.5. Gainditua: 4.25. 
Konpentsagarria: 3.5.

10 arteko puntuazioa klaseko koadernoarekin osa daiteke nahi izanez gero. Apunteak txukun eta ongi antolatuta 
(beste edozeinek bertatik modu erosoan ikasteko modukoak) edukiz gero, 1.5 puntu gehienez. Bigarren 
partzialaren aurreko egun batean begiratuko da. 

Beraz, azken nota=
lehenengo partziala (8.5 gehienez) + bigarren partziala (8.5 gehienez) 
zati 2
+koadernoaren nota (1.5 gehienez)

Partzialak BETIRAKO (ikasturte batetik bestera) gordetzen dira. Bi partzialak aprobatuta edo konpentsatuta 
aprobatzen da irakasgaia.

Koadernoa egiten ez bada, partzialen nota 10 puntuaziora estrapolatu da, hiruko erregela baten bitartez.

Azken azterketan ez da koadernoaren nota kontuan hartzen: testa eta praktika bietan izango dira, zenbat 
partzial egiten diren. Azken azterketek 10 puntu balio dute beti. Koadernoarekin partzial bakarra gainditu 
bada, koadernoaren erdia bakarrik gehitzen da. Azken azterketak ere partzialka egiten dira. Gainditua: 5. 
Konpentsagarria: 4. 

Ikasturtean zehar, lan praktikoak eta ariketak eska daitezke, aurrez ohartarazitako liratekeen baldintzekin eta 
notarako balio dutenak (modu negatiboan nahiz positiboan).

Eskolen antolakuntza:Ikasgai bakoitzaren hasieran, horren egitarau-orria banatuko da, koadernoan erantsi 
beharko dena. Ariketen enuntziatuak nondik hartu eta inprimatu klasean bertan jakinaraziko da.

Klaseak ''eta hamarretan'' (edo hogei gutxitan) hasten dira (hau da, ''eta hamarretan'' ikasle guztiak eserita, 
koadernoa zabalik eta isilik egon behar dira. Portaera desegokiek (hitz egitea, smartphonearekin aritzea) 
klasetik kanporatu eta partzialetarako eskubiderik gabe geratzea ekar dezakete.


