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10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на курсот е студентите да се запознаат со статистичките и методите на машинско
учење за анализа на временски серии и предвидување, со фокус на апликации за анализа
на финансиски податоци. По завршувањето на курсот кандидатите: ќе имаат
продлабочени знаења за напредните техники и методи за анализа на временски серии и
нивно предвидување; ќе можат да разберат, репрезентираат и анализираат податоци на
временски серии; да применат алгоритми за предвидување на временски серии при
решавање на реални проблеми; ќе можат да конципираат, анализираат, реализираат и
проценат перформанси на систем за предвидување на временски серии.

11.

Содржина на предметната програма:
Анализа на линеарни временски серии, стационарни и нестационарни модели, модели со
трансфер функција, сезонски модели, Box-Jenkins модели (авторегресивни модели и
модели на просечни движењa). Трансформација на податоци, нумеричка репрезентација на
временските серии, евалуација на модели за предвидување на временски серии. Детекција
на трендови и сезонско прилагодување. Техники на машинско учење за предвидување на
временски серии базирани на невронски мрежи, машини со носечки вектори, линеарна
регресија и ансамбли од модели. Непараметарски тестови за решавање на нелинеарни
проблеми во финансиски временски серии. Апликации за финансиски податоци,
моделирање на нестабилноста и управување со ризикот.

12.

Методи на учење:
Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби
(користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети
гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа,

учење во електронско опкружување (форуми, консултации).
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Вкупен расположив фонд на време

6 ECTS x 30 часа = 180 часа

14.

Распределба на расположивото време

60 + 0 + 120 = 180 часа

15.

Форми на наставните активности

16.

17.
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Други форми на активности

15.1. Предавања- теоретска настава

60 часови

15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

0 часови

16.1.

Проектни задачи

30 часови

16.2.

Самостојни задачи

50 часови

16.3.

Домашно учење

40 часови

Начин на оценување
17.1. Тестови

45 бодови

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

45 бодови

17.3. Активност и учество

10 бодови

Критериуми за оценување (бодови/
оценка)
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