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Dades: Dimecres, Maig 15, 2019 - 16:00 - 19:00
Adreça: Movistar Centre, Carrer de Fontanella, 2, 08002 Barcelona
Població: Barcelona
Mostra mapa: Mostra mapa intentant obtenir les coordinades des dels camps adreça i ciutat.
UOC Data Day (D2), Barcelona
UOC Data Day és un esdeveniment gratuït enfocat a totes aquelles persones que vulguin aprendre sobre les
noves tecnologies relacionades amb les dades de la mà d'acadèmics i professionals apassionats per compartir
coneixements amb la comunitat.
En el programa del UOC Data Day hi trobareu temes molt variats, tots girant al voltant de l'anàlisi de dades i la
generació de valor, escollits per a cobrir una part important d'àrees, que inclouen temes com, per exemple, l'anàlisi
de dades, data science, business intelligence, business analytics o Big Data.
Aquesta edició se celebrarà el 15 de maig a Barcelona de 16 a 20 hores amb el següent programa:
Programa
16:00 - Benvinguda i presentació de la jornada
16:15 - Ciència de Dades pel Benestar Planetari, per Ana Freire (lecturer en UPF)
16:45 - CityOS a l'Ajuntament de BCN, per Yolanda Gordo (responsable de projectes TIC aplicats al sector públic i
a les Smart Cities)
17:15 - Pausa cafè
17:45 - Anàlisi crítica en la definició de les etapes d'un projecte de machine learning, per Jordi Font (Data Scientist
a Launchmetrics)
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18:15 - Ciència de DADES Aplicada a Persones = People Analytics, per Marta Gascón (de PERSONKPI)
18:45 - Tancament de la jornada
Us hi esperem!
Organitzat pels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Per a inscripcions i més informació clicar Aquí [4]
Etiquetes: #dadesobertes
Etiquetes: #opendata
Etiquetes: #formacio
Etiquetes: #UOC
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