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III. Obiectivele disciplinei
Cunoaşterea unor modele statistice. Folosirea corectă a statisticii matematice în comportarea 
fenomenelor aleatoare.

IV. Conţinutul disciplinei
1. Modelarea fenomenelor aleatoare bazate pe teoria probabilităţilor: spaţiul probelor,  spaţiu de probabilitate, vectori aleatori, funcţie de repartiţie multidimensională. Distribuţii marginale, distributţie condiţionată.  Legile de probabilitate: gaussiană , Helmert-Pearson, Gosset şi  Fisher-Snedecor. 
2. Valoare medie şi matricea covarianţelor unui vector aleator.  Valoare medie condiţionată. Varianţă conditionată. Aplicaţii pentru legea gaussiană. Comportarea asimptotică a feneomenelor aleatoare bazat pe sume parţiale a unui şir de variabile aleatoare independente şi identic repartizate
3. Teoria selecţiei. Funcţie de repartiţie de selecţie: distribuţia funcţiei de repartiţie de selecţie, comportarea asimptotică a funcţiei de repartiţie de selecţie.
4. . Teoria estimaţiei. Estimator consistent. Estimator nedeplasat. Estimatori de verosimilitate maximă. Intervale de încredere.   
5. Verificarea ipotezelor statistice. Teste şi intervale de încredere pentru parameterii unei caracteristici gaussiene. Compararea parameterilor a două caracteristici gaussiene: teste şi intervale de încredere pentru difference valorilor medii şi raportul varianţelor. Teste de concordanţă (neparametrice şi parametrice) privind comportarea gaussiană şi respective exponenţială a unei caracteristici. Test pentru independenţa a două caracteristici. 
6. Problema regresiei. Modelul liniar multiplu. Modelul liniar multiplu ajustat cu metoda celor mai mici pătrate. Modelul liniar multiplu cu termen  constant   Coeffcient de determinare al ajustării. Ecuaţia varianţei totale.
7. Modelul liniar Gauss-Markov. Estimatori nedeplasaţi pentru coeficienţi.   Estimator nedeplasat pentru varianţă.
8. Modelul liniar clasic. Legea de probabilitate  a estimatorilor coeficienţilor. Legea de probabilitate  a estimatorului varianţei. Test pentru  coeficienţii  modelului, intervale de încredere pentru coeficienţii modelului.
9. Estimatori de verosimilitate maximă pentru coeficienţi şi varianţă.  Problema predicţiei liniare. Estimator pentru predicţie. Intervale de încredere  pentru predicţie.
10. Teste pentru ansamblul coeficienţilor, pentru o submulţime de coeficienţi,  pentru modelul liniar classic cu termen constant Test pentru egalitatea unor coeficienţi. Test pentru identitatea a două modele liniare. Tabel ANOVA.
11. Analiză de varianţă cu un factor. Ecuaţia varianţei totale. Test pentru egalitatea mediilor a două  categorii. Tabel ANOVA.
12. Analiză de varianţă cu doi sau mai mulţi factori. Analiză de varianţă cu doi factori fără interacţiune. Test pentru efectul nul al unui factor. Analiză de varianţă cu doi factori cu interacţiune. Test pentru efectul nul al unui factor. Test pentru efectul nul al interacţiunii.
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VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Cursul 1: Spaţiu de probabilitate. Variabile şi vectori aleatori. Funcţie de repartiţie. Legea gaussiană, legea Helmert-Pearson, legea  Gosset, legea Fisher-Snedecor  Funcţii de repartiţie marginale. Funcţie de repartiţie condiţionată (cazurile discret şi continuu). Aplicaţii la legea gaussiană bidimensională. [6; Cap. 1,3, 4,5 ] ,  [4; Cap. 2],  [5; Cap. 2],  [1; Cap. 3]. 
Cursul 2 : Definiţii şi proprietăţi ale valorii medii unui vector aleator şi ale matricei covarianţelor unui vector aleator. Definiţii şi proprietăţi ale valorii medii condiţionate şi ale varianţei condiţionate. Câteva caracteristici numerice (teoretice) folosite în statistică. Aplicaţii la legea gaussiană bidimensională: drepte de regresie. 
      [6; Cap. 1,3, 4,5 ] ,  [4; Cap. 2],  [5; Cap. 2],  [1; Cap. 3]. 
Cursul 3 : Asymptotic behaviour of random phenomena based on  the partial sum of  a sequence of identically and independent random  variables. Asymptotic behaviour of  binomial probability law, Helmert-Pearson probability law, Gosset law, Poisson probability law, and hypergeometric probability law. Corrections of continuity. 
     [6; Cap. 6,7,8,10,11] , [4; Cap. 2], [5; Cap. 2], [1; Cap. 3].
	Cursul 4 : Teoria selecţiei. Funcţie de repartiţie de selecţie: distribuţia funcţiei de repartiţie de selecţie, comportarea asimptotică. Lema lui Fisher. Teoria estimaţiei. Estimator consistent. Estimator nedeplasat. Estimatori de verosimilitate maximă. Intervale de încredere pentru valoarea medie a unei caracteristici gaussiene.  [2; Cap. 2] , [4; Cap. 4], [5; Cap. 3], [1; Cap. 3].

	Cursul 5 : Teste şi intervale de încredere pentru parametrii caracteristicilor gaussiene. Interpretări geometrice, valori critice şi aplicaţii pentru costul lunar al bunurilor şi controlul calităţii.

   . [2; Cap. 2] ; [4; Cap. 5, 6], [5; Cap. 3], [1; Cap. 3].
	Cursul 6 : Compararea parametrilor a două caracteristici gaussiene: teste şi intervale de încredere pentru diferenţa valorilor medii şi raportul  varianţelor. Interpretări geometrice, valori critice şi aplicaţii pentru compararea de bunuri produse de acelaşi tip de aggregate.

      [2; Cap. 2] , [4; Cap. 5, 6], [5; Cap. 3], [1; Cap. 3].
	Cursul 7 :  Teste de concordanţă (neparametrice şi parametrice). Aplicaţii privind comportarea gaussiana şi comportarea exponenţială.  [2; Cap. 2] , [4; Cap. 5, 6], [5; Cap. 3], [1; Cap. 3].
	Cursul 8 : Teste pentru omogenitatea mai multor populaţii şi pentru independendenţa a două caracteristici. Teste pentru concordanţa caracteristicilor de tip continuu.  Testul de concordanţa Kolmogorov-Smirnov pentru compararea a două caracteristici.

     [2; Cap. 2] , [4; Cap. 5, 6], [5; Cap. 3], [1; Cap. 3].
	Cursul  9: Problema regresiei. Modelul liniar multiplu. Modelul liniar multiplu ajustat prin metoda celor mai mici pătrate. Modelul liniar multiplu cu termen constant Coeficientul de determinare al ajustării. Ecuaţia varianţei totale.  [1; Cap. 3].
	Cursul 10 : Modelul linair Gauss-Markov. Teorema Gauss-Markov. Estimatori nedeplasaţie pentru  coeficienţi. Estimator nedeplasat pentru varianţă. Modelul liniar clasic. Legea de probabilitate pentru estimatorii coeficienţilor modelului. Legea de probabilitate pentru estimatorul varianţei estimator. [1; Cap. 3].

	Cursul 11 : Test pentru coeficienţii modelului, intervale de încredere pentru coeficienţii modelului. Estimatori de verosimilitate maximă pentru coeffcienţi şi varianţă  Problema.predicţiei liniare. Estimator pentru predicţie. Interval de încredere pentru predicţie. [1; Cap. 3].

	Cursul 12 : Teste pentru pentru ansamblul coeficienţilor, pentru o submulţime a coeficienţilor, pentru modelul liniar clasic cu termen l constant Test pentru egalitatea anumitor coeficienţi. Test pentru identitatea a două modele linare. Tabel ANOVA.  [1; Cap. 3].

Cursul 13 : Analiză de varianţă cu un factor. Ecuaţia varainţei totale. Test pentru egalitatea valorilor medii ale categoriilor. Tabel ANOVA. [1; Cap. 3].   
Cursul 14 : Analiză de varianţă cu doi sau mai mulţi factori. Analiză de varianţă cu doi factori fără  interacţiune. Test pentru efectul nul al unui factor. Analiză de varianţă cu doi factori cu interacţiune. Test pentru efectul nul al unui factor. Test pentru efectul nul al interacţiunii.
      [1; Cap. 3].

	Seminar 1 : Legea de probabilitate gaussiană.  Proprietăţi folosite în statistică. 
	Seminar 2:  Legea de probabilitate Helmert-Pearson,  obţinerea  din legea gaussiană.  Legea de probabilitate Gosset, obţinerea  din legea gaussiană şi legea Helmert-Pearson.
	Seminar 3: Legea de probabilitate Fisher-Snedecor,  obţinerea  din Helmert-Pearson. Legătura cu legea Gosset.
	Seminar 4: Legea de probabilitate gaussiană multidimensională. Proprietăţi şi aplicaţii. Densităţi de probabilitate marginale, densităţi de probabilitate, valori medii condiţionate şi varianţe condiţionate pentru legea de probabilitate gaussiană bidimensională.
	Seminar 5: Exemple de vectori aleatori bidimensionali de tip discret. Distribuţii marginale, distribuţii condiţionate, valori medii condiţionate şi varianţe condiţionate.
	Seminar 6: Exemple de estimatori şi comportarea probabilistică a acestora.  
	Seminar 7 : Teste şii ntervale de încredere pentru parameterii unor caracteristici negaussiene.


VII. Metode didactice folosite
Prelegerea interactivă, modelarea, demonstraţia, conversaţia, ilustrarea prin produse software 
performante, lansare de teme pentru modelele statistice prezentate, exemplificarea şi problematizarea
noţiunilor introduse.

VIII. Evaluare
Nota finală se constituie din:
	Examen scris la sfârşit de semestru :            65%
	Participarea activă la activităţile didactice : 35% 

Detalii organizatorice:
Rezultatele de la proba scrisă se comunică în ziua examenului odată cu nota finală. Nota contestată obţinută la proba scrisă este argumentată în fiecare caz în parte.
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