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Наслов на наставниот предмет Баесови методи во статистичка анализа
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Предуслови за запишување на
Веројатност и статистика
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е
запознавање на студентите со основните концепти на Баесовата теорија и
оспособување самите да анализираат податоци користејќи соодветни
пресметковни алатки. . Исто така ќе овозможи солидни вештини на анализа
на податоци со користење на статистичкиот софтвер R.
Содржина на предметната програма: Класично статистичко заклучување.
Изведување на заклучоци базирано на принципот на подобност. Баесово
изведување на заклучоци. Субјективна веројатност, условна веројатност.
Последователна распределба за Бернулиеви опити и биномни одговори при
различни приор распределби. Улогата на конјугираните распределби во
Баесовото изведување на заклучоци. Несоодветни приор распределби во
Баесово изведување на заклучоци. Интервално оценување. Вовед во
тестирање на хипотези. Бесов фактор. Хиерархиски Баесови модели.
Условна независност и графичка репрезентација на хиерархиски модели.
Вовед во Монте Карло методи.
Методи на учење: предавања, вежби, лабораториски вежби, изработка на
проектна задача и самостојно учење.
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завршен испит
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