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Obiective
Cunoaºterea ºi simularea unor modele statistice orientate pe produse software. Utilizarea corectã a modelelor matematice statistice. Cunoaºterea unor produse statisitce software. Dezvoltarea ºi construirea unor proceduri pentru metode statistice.
Conþinutul
&#8226; Câmp de probabilitate. Variabile aleatoare.Vectori aleatori. Funcþie de repartiþie. 
  Densitate de probabilitate. Funcþie de repartiþie condiþionatã. Densitate de 
  probabilitate condiþionatã. Caracterstici numerice pentru variabile aleatoare.     
  Valoare medie. Varianþã. Abatere standard. Corelaþie. Coeficient de corelaþie. 
&#8226; Valoarea medie ºi matricea covarianþelor unui vector aleator. Valoare medie 
  condiþionatã. Varianþã condiþionatã. Inegalitatea lui Cebîºev. Convegenþa în 
  probabilitate. Convergenþa în repartiþie. Lega slabã a numerelor mari. Teoreme limitã 
  (Lindeberg-Lévy, Moivre-Laplace, corecþii de continuitate).
&#8226; Teoria selecþiei. Funcþii de selecþie. Medie de selecþie. Moment de selecþie. Moment 
  centrat de selecþie. Dispersie de selecþie. Funcþia de repartiþie de selecþie. Teorema 
  lui Glivenko. Teorema lui Kolmogorov. 
&#8226; Teoria estimaþiei. Estimator consistent. Estimator nedeplasat. Estimator absolut 
  corect. Estimator corect. Funcþie de verosimilitate. Metoda verosimilitãþii maxime. 
  Estimator de verosimilitate maximã. Informaþia lui Fisher. Inegalitatea Rao-Cramér. 
  Estimator eficient. Metoda intervalelor de încredere.
&#8226; Verificarea ipotezelor statistice. Test (criteriu) de verificarea unei ipoteze 
  statistice. Eroare de genul I. Eroare de genul II. Puterea unui test. Testul Z, testul 
  T ºi interval de încredere pentru valoarea medie a unei caracteristici. Testul &#967;2 ºi  
  interval de încredere pentru varianþa unei caracteristici.
&#8226; Testul Z ºi testul T pentru compararea a douã valorii medii, interval de încredere 
  pentru diferenþa a douã valori medii. Testul F pentru compararea a douã varianþe, 
  interval de încredere pentru raportul a douã varianþe. 
&#8226; Testul &#967;2  pentru parametrii legii multinomiale.  Testul de concordanþã neparametric  
  &#967;2. Testul de concordanþã parametric &#967;2. Testul &#967;2  privind  omogenitatea. Testul &#967;2 
  pentru tabele de contingenþã. Testul de concordanþã al lui Kolmogorov. Testul de 
  concordanþã Kolmogorov-Smirnov.
&#8226; Problema regresiei. Modelul liniar general. Ajustarea prin metoda celor mai mici 
  pãtrate. Modelul liniar cu termen constant. Coeficientul de determinare al ajustãrii. 
  Formula varianþei totale. 
&#8226; Modelul Gauss-Markov. Teorema Gauss-Markov. Estimatori nedeplasaþi pentru coeficienþii 
  modelului. Estimator nedeplasat pentru varianþa modelului.
&#8226; Modelul liniar clasic. Legea de probabilitate a vectorului estimatorilor coeficienþilor 
  modelului. Legea de probabilitate a estimatorului varianþei modelului. Testul T pentru  
  coeficienþii modelului, intervale de încredere pentru coeficienþii modelului.
&#8226; Estimatori de verosimilitate maximã pentru coeficienþii ºi varianþa modelului. Problema 
  previziunii. Estimator pentru previziune. Interval de încredere pentru previziune.
&#8226; Testul F pentru toþi coeficienþii modelului. Testul F pentru un grup de   
  coeficienþi. Testul F pentru modelul liniar clasic cu termen constant. Testul F pentru 
  egalitatea unor coeficienþi. Testul F pentru identitatea a douã modele liniare clasice. 
  Tabel ANOVA.
&#8226; Analizã de varianþã cu un factor. Ecuaþia varianþei totale. Testul F pentru 
  egalitatea mediilor categoriilor. Tabel ANOVA.
&#8226; Analizã de varianþã cu doi sau mai mulþi factori. Analizã de varianþã fãrã 
  interacþiune. Testul F pentru efectul nul al unui factor. Analizã de varianþã cu    
  interacþiune. Testul F pentru efectul nul al unui factor. Testul F privind efectul nul 
  al interacþiunii dintre doi factori.
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Evaluare
Nota finalã se constituie din:
&#8226; Examen scris la sfârºit de semestru:           50%
&#8226; Participarea activã la activitãþile didactice: 25% 
&#8226; Evaluarea temelor din timpul semestrului:      25%

