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הקורס יתמקד בפיתוח מיומנויות מתקדמות במספר מודלים של רגרסיה,  :מטרת העל של הקורס

תוך התמקדות במודלים מוכללים, ומודלים מעורבים יחד עם כלים לבדיקת השערות שלא נבחנות 

אחד הדגשים העיקריים של הקורס הוא יישום של השיטות באופן ישיר על ידי המודלים )קונטרסים(. 

 .Rהנלמדות בתוכנת 

 1.20-8הרצאה ותרגול של שעתיים פעם בשבוע, ימי ה',  רס:מבנה הקו

השתתפות במהלך השיעורים ובסוף הסמסטר הסטודנטים יכינו (, 80%נוכחות חובה )דרישות: 

 פרויקט גמר.

 70%, מבחן: 30%: השתתפות בשיעור; 60: ציון עובר: הערכת הקורס

-TBL=Teamלמידה חדשניות ) . חלק מה שיעורים ישלבו שיטותהרצאות ותרגול מתודולוגיה:

Based Learning, PBL=Problem-Based problem). 

 

תמונות הגלריה לא יוקלטו. אי  –*הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. במקרה שהשיעור יוקלט 

פתיחת מצלמה תחשב כהעדרות. במקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס 

 שיעור לקבלת אישור או עזרה. מראש לפני ה
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סטודנט יקר, אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה 

 את/ה זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה

 דוא"ל  LDA@univ.haifa.ac.ilטל  8249265-04 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל

 דוא"ל   mhait@univ.haifa.ac.ilטל  8249022-04

אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות 

 סמוך לתחילת הקורסהקבלה או במייל ב

 

If you have a disability that may affect your studies and for which you may require 

accommodations, please contact the Accessibility and Learning Disabilities Department 

98249265 -Phone number: 04 LDA@univ.haifa.ac.ilmail: -at the Dean of Students office e

Students that receive accommodation letters, and need academic adjustments, please 

meet with me to discuss the provisions of those accommodations as early in the 

semester as possible 
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