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Informació general de l'assignatura

Denominació ECONOMETRIA I MÈTODES ESTADÍSTICS EN L'ÀMBIT FORESTAL

Codi 103036

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en
Enginyeria de Forests

1 OBLIGATÒRIA Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

4

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2 2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació DE MIGUEL MAGAÑA, SERGIO

Departament/s PRODUCCIÓ VEGETAL I CIÈNCIA FORESTAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Durant el desenvolupament de l'assignatura, el grau de presencialitat serà
aproximadament del 50%.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i castella

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

DE MIGUEL MAGAÑA, SERGIO sergio.demiguel@udl.cat 3,5

VILADRICH GRAU,
MONTSERRAT

montse.viladrich@udl.cat ,5

Informació complementària de l'assignatura

Veure resta d'apartats de la guia docent

Objectius acadèmics de l'assignatura

L'objectiu de l'assignatura és familiaritzar l'estudiant amb mètodes estadístics que li permetin comprendre i aplicar
anàlisi de dades i ajustar models estadístics en l'àmbit forestal i de l'econometria, fent servir programari lliure.

Competències

B06 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio

B08 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios
a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

B09 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan– a públicos especializados y no especializados  de un modo claro  y sin ambigüedades

B010 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CG2 Diseñar, redactar, dirigir, elaborar, implementar e interpretar proyectos y planes  en el ámbito forestal y en el
medio natura

CG5 Desarrollar técnicas y proyectos en el campo de las energías renovables

CG7 Desarrollar políticas forestales

CE5 Diseñar planes de desarrollo integral sostenible de comarcas forestales y el desarrollo de indicadores de
gestión

CE7 Diseñar Planes de Ordenación del Territorio, Áreas de Montaña y Zonas Costeras

CE14 Analizar desde un punto de vista económico y financiero la gestión de los recursos económicos

Otras competencias que no son de la materia, pero son de la titulación
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Otras competencias que no son de la titulación

Continguts fonamentals de l'assignatura

Programa de Teoria (2 crèdits)

Tema 1: Introducció a R.

Tema 2: Regressió lineal simple.

Tema 3: Regressió lineal múltiple

Tema 4: Regressió no lineal

 

Programa de Pràctiques (2 crèdits)

Desenvolupar models al·lomètrics en l'àmbit forestal fent servir métodes estadístics de regressió lineal i no lineal
en R.

Analitzar dades economètriques fent servir el programa STATA

Eixos metodològics de l'assignatura

En aula d'informàtica (assignatura marcadament aplicada)

Combinant i integrant íntimament teoria i pràctica seguint diferents metodologies, de manera que els conceptes
teòrics siguin posat immediatament en pràctica, i que mitjançant la pràctica es reforci la comprensió dels
conceptes teòrics.

Elevada participació i discussió grupal.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Durant el desenvolupament de l'assignatura, el grau de presencialitat serà aproximadament del 50%. Durant el
període de presencialitat l'assitència és obligatòria. Les classes presencials integraran contingut teòric i pràctic,
incloent-hi la resolució de problemes i estudi de casos.

Sistema d'avaluació

Asistència obligatòria (mínimo del 80%).

  

Participació activa a classe.

 

Informes individuals amb exercicis estadístics aplicats estudis de casos dins l'àmbit forestal i de l'econometria.

Bibliografia i recursos d'informació

Introducción a métodos y análisis estadísticos con R, incluyendo ejemplos de econometría

Faraway, J.J. 2005. Linear models with R. Chapman & Hall/CRC.
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Faraway, J.J. 2006. Extending the linear model with R. Chapman & Hall/CRC.

 

Métodos estadísticos y matemáticos aplicados en el ámbito forestal con R

Mehtätalo, L., Lappi, J. 2021. Biometry for Forestry and Environmental Data
With Examples in R. Chapman and Hall/CRC.

Robinson, A.P, Hamann J.D. 2011. Forest Analytics with R. Springer.
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