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Załącznik nr 2.3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 3: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Analiza danych i statystyka medyczna”
Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz studentów VI roku studiów na kierunku lekarskim WUM 
w okresie 02.2017 – 05.2019 r.
Zajęcia będą prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Kampus Ochota, Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, w sali dydaktycznej wyposażonej w ekran i rzutnik multimedialny, komputer stacjonarny, nagłośnienie, mikrofon.
Szkolenia będą przeprowadzane w tygodniu między  godziną 14 a 18 oraz w weekendy 
w godzinach 9-17. Preferowany termin rozpoczęcia zajęć:
	edycja I i II : luty 2017 r.;

edycja III i IV styczeń 2018 r.; 
	edycja V i VI  styczeń 2019 r.;
Do obowiązków wykonawcy będzie należało 
-	zapewnienie materiałów szkoleniowych, obejmujących swoim zakresem tematykę szkolenia, oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji niniejszego projektu, spiętych w estetyczny sposób,  bindowanych i/lub w wersji elektronicznej, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia oraz jeden komplet do dokumentacji projektu;
-	prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności; 
-	umożliwienie Zamawiającemu, bądź innej uprawnionej instytucji kontrolowania szkolenia w jego trakcie;
-	wydanie przeszkolonym uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekazanie kopii zaświadczeń Zamawiającemu;
-	przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, przeprowadzenie i przekazanie Zamawiającemu ankiet ewaluacyjnych dla uczestników szkolenia wypełnionych przed i po szkoleniu;
-	zgłoszenie wszelkich zdarzeń, które mogłyby spowodować zmianę terminu, godziny lub odwołanie szkolenia na co najmniej 7 dni przed szkoleniem; 
-	niezwłocznego telefonicznego lub mailowego zawiadamiania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika na szkoleniu.
Realizacja szkolenia certyfikowanego: Analiza danych i statystyka medyczna w grupach ok. 12 osób (min. 10, max.14), łącznie 120 h zajęć, 6 edycji po 20 h szkoleniowych, w tym 2h przerw (godzina szkoleniowa wynosi 45 minut, łączna długość przerw 1 edycji wynosi 90 min.)
Zakres:
Analiza statystyczna z programem STATISTICA. Zagadnienia związane z wprowadzaniem, formatowaniem oraz modyfikacją danych. Import danych tekstowych, danych zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym np. Excel oraz danych zgromadzone w relacyjnej bazie np. Access. Metody i procedury statystyczne: statystyki opisowe, techniki wnioskowania statystycznego:  estymacja oraz weryfikacja hipotez. Weryfikacja normalności oraz testów t-Studenta. Zaawansowane procedury parametryczne: analiza wariancji oraz podstawy analizy korelacji i regresji. Metody nieparametryczne. Tworzenie i modyfikowanie wykresów do interpretacji przeprowadzanych analiz.


