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предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на предметот е студентот да се запознае со основните содржини од теорија
на веројатност кои наоѓаат директна примена во статистичкото заклучување,
поточно оценувањето на непознатите параметри и тестирањето на хипотези,
како и примена на статистички компјутерски апликации при донесувањето на
заклучоци. Овој предмет го опремува студентот со потребните теориски основи
од веројатност и статистика за понатамошно следење и разбирање на
напредните статистички методи.
Содржина на предметот:
Основни поими од теорија на веројатност, веројатностен простор, условна
веројатност и независност, случајни променливи, трансформации на случајни
променливи, математичко очекување. Случајни вектори, условни распределби.
Гранични теореми, закон на големите броеви, централна гранична теорема.
Статистички модели, експоненцијални фамилии, подредени статистики.
Точкасто оценување, методи на наоѓање на оценувачи - метод на моменти,
метод на максимална подобност, доволни статистики, својства на оценувачите,
непристрасност, конзистентност, оптималност при оценувањето, Баесови
оценувачи. Интервално оценување, интервали на доверба, методи на наоѓање
на интервали на доверба, Баесови интервални оценувачи. Тестирање на
хипотези, параметарски тестови, рамномерно намоќни тестови, тестови со
коефициент на подобност, непристрасни тестови, непараметарски тестови, хиквадрат тестови. Линеарни модели, оценување и тестирање хипотези за
линеарните модели, генерализирани линеарни модели. Анализа на варијансата
(ANOVA). Примена на статистички компјутерски апликации при статистичкото
заклучување. Работа на проект за примена на статистиката на реални
проблеми.
Метод на учење: активно следење на предавањата, дискусии, семинари,
работилници, самостојни задачи
неделен фонд на часови: 2+1+1
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45 часови
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усна)
17.3 Активност и учество
20 бодови
17.4 Завршен испит
40 бодови
до 49 бода
5 (пет) (F)
Од 50 бода до 60 бода
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
Критериуми за оценување од 61 бода до 70 бода
(бодови/оценка)
од 71 бода до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 бода до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 бода до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање
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