
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA

Irakaslea: Josemari Sarasola (josemari.sarasola@ehu.es)

Edukia: Estatistikarako sarrera da, estatistika deskribatzailean oinarrituz. Es-
tatistika kontzeptu eta oinarriko metodologiarekin abiatzen da. Ondoren, alda-
gai bakarreko datu multzoen taularaketak eta diagramak irakasten dira. Jarra-
ian, 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. Deskarga eta instalazioa:
www.r-project.org

Irakasgaiaren webgunea: josemarisarasola.wordpress.com

Ariketa zerrendak eta bestelakoak: eu.wikibooks.org

Tutoretza-orduak: ohiko webguneetan; aurrez jakinaraztea gomendatzen da,
ilararik ez sortzeko.

Ebaluaketa

Azterketa finala, data ofizialetan. Bi atal: praktika (7 puntu) eta testa (2
puntu). Testean 20 galdera daude, 4na aukerekin. Puntuazio minimo bat atera
behar da praktika zuzentzeko, minimora heltzen ez bada, testeko nota soilarekin
geratzen da ikaslea.

R froga: 1 puntu. Banakakoa eta gela aurreko aurkezpen motakoa da, txanda
batzuetan banatuta hiruhilabetean zehar. Irakasleak astebete lehenago edo
adieraziko du blogean eta klasean hurrengo txandan nork eta zeren inguruan
egin behar duen froga. Egun horretan ezin badu, ikasleak beste ikasle batekin
egin beharko du aldaketa, aurrez irakasleari adierazita. Ez aurkezteak 0 dakar.
Frogan zehar irakasleak galderak egin ditzake.

Errepikatzaileak

Aurreko ikasturteetako eskubideak (gordetako zatiak) atxikitzen zaizkie. Bi
zatiak badituzte, ikasle hasiberria bezalaxe ebaluatua izango da. R froga egin
behar dute, dagokien zatian. Testean ez dute minimorik atera behar, dagozkien
galderak bakarrik erantzun behar dituzte, eta nahi izanez gero, aurreko urteko
testeko nota gordetzen zaie, geratzen zaien zatian betiere.

Bestelakoak

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