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CAPACITATS PRÈVIES

Els estudiants han de conèixer els conceptes bàsics de l'anàlisi de supervivència. Aquests conceptes inclouen: dades censurades,
versemblança en presència de censura, distribucions paramètriques contínues diferents de la normal, estimador Kaplan-Meier de la
funció de supervivència, prova log-rank, model de vida accelerada, model de riscos proporcionals de Cox i diagnòstics en el model de
regressió de Cox. L'estudiant pot trobar aquests conceptes en els capítols 2-4, 7-8, 11-12 del llibre "Survival analysis: techniques for
censored and truncated data" de Klein i Moeschberger. Aquests conceptes es poden haver adquirit de forma autodidàctica, en el curs
d'anàlisi de temps de vida del primer quadrimestre o en una altra titulació de grau o postgrau

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. CE-1. Capacitat per a dissenyar i gestionar la recollida d'informació, així com la codificació, manipulació, emmagatzematge i
tractament d'aquesta informació.
2. CE-2. Capacitat per a dominar la terminologia pròpia d'algun àmbit en el que sigui necessària l'aplicació de models i mètodes
estadístics o d'investigació operativa per a resoldre problemes reals.
3. CE-3. Capacitat per a formular, analitzar i validar models aplicables a problemes d'índole pràctica. Capacitat de seleccionar el
mètode i/o tècnica estadística o d'investigació operativa més adequada per aplicar aquest model a cada situació o problema concret.
4. CE-4. Capacitat de fer servir els diferents procediments d'inferència per a respondre preguntes, identificant les propietats dels
diferents mètodes d'estimació i els seus aventatges i inconvenients, adaptats a una situació concreta i en un context específic.
5. CE-5. Capacitat per a formular i resoldre problemes reals de presa de decissions als diferents àmbits d'aplicació sabent triar el
mètode estadístic i l'algoritme d'optimització més adequat a cada ocasió.
6. CE-6. Capacitat per a fer servir el software més adequat per a realitzar els càlculs necessaris a la resolució d'un problema.
7. CE-7. Capacitat per a comprendre articles d'estadística i investigació operativa de nivell avançat. Conèixer els procediments
d'investigació tant per a la producció de nous coneixements com per a la seva transmissió.

Transversals:
8. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

9. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
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METODOLOGIES DOCENTS

Les hores d'aprenentatge dirigit s'organitzen en sessions de dos tipus:

a) Classes de Teoria en les quals el professorat presenta els objectius d'aprenentatge generals i els conceptes bàsics de cada bloc de
continguts. Aquests conceptes s'il·lustren també amb la resolució d'exercicis-exemple. El material de suport que es farà servir serà
publicat amb anticipació a Atenea (pla docent, continguts, transparències del curs, exemples, programació d'activitats d'avaluació,
bibliografia, ... )
Els estudiants faran una presentació de les seves dades (si en tenen) si estan relacionades amb els continguts del curs.

b) Classes de Laboratori per a les pràctiques del curs en R. Aquestes sessions tracten l'aspecte pràctic i d'anàlisi de dades de
l'assignatura. Els estudiants disposen del programari R per a continuar les sessions de laboratori a les seves hores d'aprenentatge
autònom.

A les hores d'aprenentatge autònom l'estudiant haurà d'estudiar els temes del curs, ampliar la bibliografia, resoldre els problemes
proposats, seguir les pràctiques de laboratori, llegir articles de recerca, ...

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura d'Anàlisi de la Supervivència Avançada prepara l'estudiant per abordar situacions en què les dades presenten patrons de
censura complexos, on els covariants poden variar en el temps, així com presenta l'anàlisi multivariant de dos o més temps fins a un
esdeveniment i els models multiestat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

B1: Extensions del model de Cox

Descripció:
B1. Validant la hipòtesi de proporcionalitat. El model de Cox estratificat. El model de Cox per a dades canviants amb el temps.
Models frailty

Dedicació: 30h 30m
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 20h
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B2: Anàlisi multivariat de la supervivència

Descripció:
B2. Models paramètrics multivariats. Còpules. Dades seqüencials i en paral.lel.

Dedicació: 41h 40m
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 26h 40m

B3. Anàlisi de Riscos Competitius i Models multiestat.

Descripció:
Funció d'incidència acumulada, funcions de risc amb causa específica, intensitats i probabililitats de transició, equacions de
Champmann-Kolmogorov, predicció.

Dedicació: 27h 10m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 18h 10m

B4: Censura en un interval

Descripció:
B3. Censura en un interval
Tipus de censura en un interval. Estimació no paramètrica de la funció de supervivència. Algorisme d'autoconsistència.
Comparació de corbes de supervivència. Models de regressió.Censura en un interval en les covariants

Dedicació: 25h 40m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 16h 40m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

AVALUACIÓ CONTINUADA: Els blocs B1, B2, B3 i B4 de l'assignatura s'avaluaran de forma independent, a les dates previstes al
document de planificació,  resultant en qualificacions N1, N2, N3 i  N4. La nota final  del  curs,  NF, serà la mitjana d'aquestes
puntuacions, és a dir, NF=(N1+N2+N3+N4)/4 .

AVALUACIÓ ÚNICA: Es preveu un examen final que evaluarà de forma conjunta els continguts dels 4 blocs.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

S'informarà a Atenea a l'inici de curs de les dates de les proves puntuables
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