
Cóż to takiego i czy na pewno 
warte mojej uwagi?

JAMOVI



JAMOVI –program do 
statystycznej analizy 
wyników badań 
…kolejny na rynku



Czy na rynku jest miejsce na kolejny pakiet statystyczny?

Wiecie zapewne, że programów do statystycznej analizy danych jest sporo. Wiele z nich 

ma ugruntowaną pozycję na polskich i światowych uczelniach lub jestskrajnie

marginalizowanych (najczęściej nie bez przyczyny – są po prostu „słabe”).

Pełną listę znajdziecie tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_statistical_software



Odpowiedź na pytanie znajdujące się powyżej jest jednak twierdząca!

Choć to subiektywna ocena, to jednak kogoś kto analizami statystycznymi w

badaniach naukowych zajmuje się od ponad 15 lat. Obecnie pakiety 

statystyczne są w dużej mierze:

- Trudne w obsłudze, z tzw. wysokim progiem wejścia

- Mało popularne na świecie, z nielicznymi materiałami dydaktycznymi (np. 

w internecie w formie tutoriali video na kanale You Tube)

- Niebotycznie drogie lub po prostu o nieadekwatnym stosunku ceny do

jakości/możliwości

- Rzadko wykorzystywane na zajęciach ze studentami, rzadko 

aktualizowane lub z aktualizacjami nieadekwatnymi w ilości i jakości w 

stosunku do czasu oczekiwania na nie

Czy na rynku jest miejsce na kolejny pakiet statystyczny?
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JAMOVI? Pierwsze słyszę…

JAMOVI to darmowy i prosty w obsłudze pakiet do statystycznej analizy 

wyników badań z bardzo przejrzystym i intuicyjnym interfejsem. 

Dostępny dla najbardziej popularnych systemów operacyjnych jak 

Windows, macOS czy Linux

Misją zespołu jest stworzenie społecznościowego programu, który mogą 

tworzyć wszyscy i wszyscy wykorzystywać w celu dzielenia się wynikami 

swoich badań

Można w nim wykonać wszystkie testy statystyczne, które są potrzebne i 

znane 95% studentów i badaczy publikujących nawet w najwyżej 

punktowanych czasopismach.  

Wykorzystywany coraz częściej na dużych, renomowanych zarówno 

prywatnych jak i publicznych uczelniach



JAMOVI
i jego zalety



JAMOVI - zalety

Jest darmowy. Polskie szkolnictwo wyższe nie jest najlepiej dofinansowaną sferą 

spośród wszystkich pozostałych. Nawet gdyby było, to badacz poza murami uczelni 

zostaje pozbawiony narzędzi, na które go nie stać, a uczono go jak je wykorzystywać. 

IBM SPSS w podstawowej wersji, która jest mocno okrojona kosztuje ok. 12.000 zł. 

SAS w podstawowej wersji to koszt w okolicach 30.000 zł ROCZNIE
JAMOVI to program, który każdy może wykorzystać za darmo otrzymując 

jakość, za którą do tej pory trzeba było zapłacić 



JAMOVI - zalety

Jest często aktualizowany. Zespół twórców programu JAMOVI dba o rozbudowę 

tego narzędzia analitycznego o najnowsze rozwiązania/testy jak również o usuwanie 

błędów, które zgłasza społeczność. Poprawki i dodatki pojawiają się znacznie częściej 

niż w przypadku innych programów. 



JAMOVI - zalety

Dostępnych jest bardzo dużo darmowych materiałów dydaktycznych, które 

opierają się na programie JAMOVI i pokazują jak wykonywać w nim analizy 

statystyczne. Są klasyczne książki, e-booki, poradniki, strony internetowe i video 

tutoriale.  



JAMOVI - zalety

Dostępnych jest bardzo dużo darmowych materiałów dydaktycznych, które 

opierają się na programie JAMOVI i pokazują jak wykonywać w nim analizy 

statystyczne. 

Te dwie książki akurat nie są darmowe :)



JAMOVI - zalety

Coraz częściej wykorzystywany w pracach dyplomowych i publikacjach. 

Zarówno w Polsce jak i na świecie wykładowcy i promotorzy z każdym rokiem 

akademickim częściej wykorzystują JAMOVI w dydaktyce a także w swoich własnych 

publikacjach.



JAMOVI - zalety

Można pracować w chmurze! Online, bez potrzeby instalowania

programu na komputerze.

Masz firmowy, uczelniany komputer bez zgody na instalowanie 

jakiegokolwiek oprogramowania? Nie masz miejsca na dysku lub 

czasu na instalowanie programu? Nie ma problemu. Analizy 

statystyczne możesz wykonać nawet na telefonie 

komórkowym lub tablecie z androidem lub iOS jadąc tramwajem 

lub czekając na samolot.



JAMOVI - zalety

Aktywne forum dyskusyjne.   Możesz śmiało zadać jakiekolwiek pytanie związane 

ze statystyką i działaniem JAMOVI na forum, na którym ktoś na pewno Ci pomoże. 

Bardzo szybko! Sami twórcy zaglądają tam niezwykle często i służą poradą. 



JAMOVI - zalety

Wiele atrakcyjnych dodatków, które możemy tworzyć my sami! 

Program JAMOVI jest niezwykle atrakcyjny ze względu na wciąż dodawane nowe moduły 

wzbogacające jego możliwości. Społeczność statystyków, badaczy, psychologów, 

lekarzy, programistów - wszyscy razem biorą udział w tworzeniu tego czego 

potrzebujemy. Co w pracy z danymi jest potrzebne mi i tego co jest potrzebne Tobie.



Zatem…
do zobaczenia na szkoleniu :)


