Повеќедимензионална
статистичка
анализа
SAMEW02
Статистика и актуарска математика

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.

6.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно ФИНКИ
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус) прв
Академска година / семестар
Прва/ зимски

8.

Наставник

4.
5.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

7.

Број на
кредити

6

Проф.д-р Жанета Попеска, Доц. Д-р Марија
Михова,

Потребни се предзнаења од алгебра на
Предуслови за запишување на матрици,
основни
познавања
од
предметот
додипломски курс од статистика.
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да научат да ги
користат методите на повеќедимензионална статистичка анализа со
обопштување на широко користените еднодимензионални методи. Да ја
разберат каваријантната структура во анализа на повеќедимензионални
податоци. Да научат да изберат и применат соодветни методи за
извлекување, систематизирање и анализа на информациите содржани во
повеќедимензионални податоци.
Содржина на предметната програма: Повеќедимензионална нормална
распределба и изведување на заклучоци за векторот на математичкото
очекување. Кластер анализа и дискриминантна анализа. Анализа на главни
компоненти и факторска анализа. Канонична копрелациона анализа.
Методи на учење: предавања, и лабораториски вежби, израотка на
проектна задача и самостојно учење.
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