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Централізовані курси статистики в Університеті медико-санітарних наук Сефако Маггато: оцінка можливостей та
переваг для департаменту статистики та операційних досліджень
Департамент статистики та операційних досліджень в Університеті медико-санітарних наук Сефако Маггато в Південній
Африці пропонує курси зі статистики. Кілька відділів в містечку університету вимагають підготовки статистів у своїй
навчальній програмі. В інтересах надання якісних послуг у галузі статистики та статистичних послуг, необхідних для
дослідження, департамент статистики та операційних досліджень має на меті зібрати, централізувати та полегшити всі модулі
статистики в кампусі. Дана стаття відображає загальні враження науковців та дослідників у кампусі унівеситету щодо
централізованих курсів статистики в Університеті медико-санітарних наук Сефако Маггато. Це допоможе вивчити
можливості, передбачити наукові переваги та проблеми такої централізації навчання статистики в департаменті статистики та
операційних досліджень.
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Централизованные курсы статистики в Университете медико-санитарных наук Сефако Маггато: оценка
возможностей и преимуществ для департамента статистики и операционных исследований
Департамент статистики и операционных исследований в Университете медико-санитарных наук Сефако Маггато в Южной
Африке предлагает курсы по статистике. Несколько отделов в городке университета требуют подготовки статистов в своей
программе. В интересах предоставления качественных услуг в области статистики и статистических услуг, необходимых для
исследования, департамент статистики и операционных исследований имеет целью собрать, централизовать и облегчить все
модули статистики в кампусе. Данная статья отражает общие впечатления ученых и исследователей в кампусе унивеситета о
централизованных курсах статистики в Университете медико-санитарных наук Сефако Маггато. Это поможет изучить
возможности, предусмотреть научные преимущества и проблемы такой централизации обучения статистики в департаменте
статистики и операционных исследований.
Ключевые слова: централизованные курсы, поддержка исследований, центр статистики, статистические услуги.
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