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Περιγραφή μαθήματος
Θεματικές ενότητες μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και στατιστικής:
• Περιγραφική στατιστική: πίνακες κατανομής συχνοτήτων, γραφήματα, αριθμητικά μέτρα.
• Πιθανότητες: ενδεχόμενα, δειγματικός χώρος, ορισμοί και ιδιότητες πιθανοτήτων.
• Τυχαίες μεταβλητές: διακριτές και συνεχείς.
• Μοντέλα διωνυμικής και κανονικής κατανομής.
• Θεωρία στατιστικής συμπερασματολογίας: εκτίμηση παραμέτρων και έλεγχος υποθέσεων.
• Συμπερασματολογία παραμέτρων ενός πληθυσμού: μέση τιμή, διακύμανση ποσοστό.
• Συμπερασματολογία σύγκρισης παραμέτρων δύο πληθυσμών: μέσες τιμές, διακυμάνσεις, ποσοστά.
• Εφαρμογές στην έρευνα Επικοινωνίας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Μαθησιακοί στόχοι
Μετά το πέρας του μαθήματος αναμένεται να έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω μαθησιακοί στόχοι. Οι
φοιτητές/τριες να έχουν:
• Κατανοήσει τα βασικά εργαλεία της περιγραφικής στατιστικής.
• Αποκτήσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα απαραίτητα δομικά στοιχεία της θεωρίας πιθανοτήτων.
• Δημιουργήσει μια εικόνα των διαφόρων μεθόδων στατιστικής συμπερασματολογίας, όπως είναι η
εκτίμηση παραμέτρων και ο έλεγχος στατιστικών υποθέσεων.
• Μπορούν να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τεχνικές στατιστικής συμπερασματολογίας για τις
παραμέτρους ενός ή δύο πληθυσμών.
• Ενημερωθεί για τις δυνατές εφαρμογές του μαθήματος στην έρευνα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, και
επιπλέον, να μπορούν να τις συνδυάσουν με άλλα μαθήματα του τμήματος.
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Αξιολόγηση
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (100%) με χρήση τυπολογίου και calculator.

