Студијски програм/студијски програми : Eкономија и Пословна економија и менаџмент
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Назив предмета: ПРИМЕЊЕНА СТАТИСТИКА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Славица М. Јоветић
Статус предмета: Изборни на модулима Општа економија, Финансије, берзе и банкарство, Менаџмент у туризму и Електронско
пословање, I семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета:
•
Упознавање студената мастер студија са теоријских знањима из научних области: теоријске статистике и статистичке анализе;
•
Оспособљавање студената за коришћење различитих квантитативних методологија, метода и техника из области примењене
статистике, као за и њихову компаративну анализу и избор оптималних у процесу одлучивања на макро и микро нивоу;
•
Оспособљављање студената за самостални креативни рад у области примене наведених квантитативних метода у економији и
менаџменту са посебним освртом на feedback везу која постоји измећу статистичких метода и економске науке
Исход предмета:
•
Критичко разумевање кључних теоријско-методолошких концепата, методологија, метода, модела и техника;
•
Анализа и оцена конкретних економски и менаџерских проблемских ситуација;
•
Избор оптималне методологије, метода, модела и техника које ће у конкретном процесу доношења економских и пословних
одлука дати најбоље резултате;
•
Квантитативно закључивање и анализа свих кључних квалитативних фактора утицаја на посматрани проблем, како би се
специфицирали закључци и антиципирала будућност и
•
Коришћење и тумачење резултате софтверског програма SPSS, Advanced Models 15.0 . Chicago: SPSS Inc., као и Microsoft
Office Excel 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007.
Садржај предмета
• Случајна променљива, распореди вероватноћа и теоријски распореди
• Дводимензионални случајна променљива
• Статистичко закључивање
• Тестирање хипотеза
• Припрема датотеке с подацима
• Непараметарске технике
• Једнофакторска анализа варијансе
• Двофакторска анализа варијансе различитих група
• Комбинована анализа варијансе
• Статистичка контрола процеса
• Анализа временских серија
• Класични дводимензионални линеарни и нелинеарне регресиони модели
• Класични вишеструки линеарни регресиони модели
• Факторска анализа
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