
SYLABUS PRZEDMIOTU W SZKOŁACH DOKTORSKICH 

1.  Nazwa przedmiotu w języku polskim oraz angielskim 

Analiza danych zależnych/ Complex Data 

2.  Dyscyplina  

matematyka 

3.  Język wykładowy 

angielski 

4.  Jednostka prowadząca przedmiot 

Instytut Matematyczny UWr 

5.  Kod przedmiotu(jeśli jest ustalony) 

 

6.  Rodzaj przedmiotu(obowiązkowy lub do wyboru) 

do wyboru 

7.  Nazwa Kolegium Doktorskiego 

Kolegium Doktorskie Matematyki 

8.  Rok studiów (jeśli obowiązuje) 

dowolny 

9.  Semestr (zimowy lub letni) 

letni 

10.  Formy i metody prowadzenia przedmiotu 

wykład i ćwiczenia 

11.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 

dr. JaroslawHarezlak, prof. UWr 

12.  Treściprogramowe 

This course covers modern methods for the analysis of repeated measures, correlated 

outcomes and longitudinal data, including the unbalanced and incomplete data  

frequently encountered in biomedical research. Topics include an introduction to the 

analysis of correlated data, repeated measures analysis of variance (ANOVA), random-

effects and growth-curve models, generalized linear models for correlated data, including 

generalized estimating equations (GEE), and generalized linear mixed models (GLMMs).  

Class presentations and homework assignments will focus on data analysis in R (www.r-

project.org using fucntionslme() and gls() from the library(nlme). 

Format: Lectures with periodic labs to demonstrate and explore statistical methods and 

their implementation in R. 

13.  Zakładane efekty uczenia się  

Wiedza: 

- use modern statistical methods for 
the analysis of repeated measures, 
correlated outcomes and longitudinal 
data. 

Umiejętności: 

- utilize R software for the analysis of 
such data. 

Symbole efektów uczenia się: 

 

 

P8S_WG (SD_W01, SD_W02) 

 

 

P8S_UW (SD_U01, SD_U03)  

 

http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/


 

Kompetencje społeczne: 

- is ready for the need of continuos training 

and learning. 

 

 

 

P8S_KO (SD_K02) 

 

14.  Literatura obowiązkowa i zalecana(źródła, opracowania, podręczniki, itp.) 

Fitzmaurice, G. M., Laird, N. M., and Ware, J. H. (2011) Applied Longitudinal 

Analysis Wiley & Sons (FLW), 2nd edition. 

Laird, N.M. (2004) Analysis of Longitudinal and Cluster-Correlated Data, Institute 

of Mathematical Statistics 

15.  Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 
 

Students will be evaluated based on their performance on the approximately 

biweekly homework assignments (40%), and the final project/presentation 
(60%).  

 

16.  Liczba punktów ECTS(jeśli jest wymagana) 

 


