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CAPACITATS PRÈVIES

L'assignatura Inferència Estadística Avançada és obligatòria i està especialment adreçada a tots els estudiants graduats en estadística
o matemàtiques.

Els següents coneixements són necessaris per seguir aquest curs amb aprofitament:
* Habilitats bàsiques en anàlisi matemàtica: integració de funcions d'una o dues variables, derivació, optimizació d'una funció d'una o
dues variables.
* Coneixements bàsics de probabilitat: distribucions paramètriques més comuns, propietats d'una distribució normal, la llei dels grans
nombres i el teorema del límit central.
* Coneixements bàsics en inferència estadística: ús de la funció de versemblança per al mostreig aleatori simple (dades idènticament
distribuïdes i independents), inferència en el cas de normalitat, estimació de màxima versemblança per a models paramètrics amb un
sol paràmetre i el mostreig aleatori simple.

El capítol 1 en "Core Statistics" de Wood i el Capitol 1 en "Inferencia y Decisión" de Gómez y Delicado inclouen tots els conceptes i
resultats que s'assumeixen coneguts. Els estudiants hauran de repassar-los, assolir-los i interioritzar-los abans de començar el curs.
Una col.lecció d'exercicis no evaluables però obligatoris s'hauran de lliurar la segona setmana de classes.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3. CE-1. Capacitat per a dissenyar i gestionar la recollida d'informació, així com la codificació, manipulació, emmagatzematge i
tractament d'aquesta informació.
4. CE-4. Capacitat de fer servir els diferents procediments d'inferència per a respondre preguntes, identificant les propietats dels
diferents mètodes d'estimació i els seus aventatges i inconvenients, adaptats a una situació concreta i en un context específic.
5. CE-6. Capacitat per a fer servir el software més adequat per a realitzar els càlculs necessaris a la resolució d'un problema.
6. CE-9. Capacitat per a implementar algoritmes d'estadística i investigació operativa.

Transversals:
2. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
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METODOLOGIES DOCENTS

Sessions de teoria de 1.5 hores

Són sessions a on es presenta el material de l'assignatura. El professor s'ajuda de l'ordinador per anar presentant els continguts.
S'emfatitzen les idees i els conceptes. Es miren amb detall aquelles demostracions que pel seu contingut i desenvolupament resulten
pedagògicament creatives i formatives.

Es seguiran els capítols 2,4 i 5 del llibre "Core Statistics" de Simon Wood.
Molt del material també és als apunts de Gómez i Delicado que es poden baixar de la Intranet.
Es facilitaran altres materials complementaris per a temes concrets.

Sessions de problemes de 1.5h.

Amb una setmana d'antelació es penjaran de la intranet els problemes que a la següent sessió es discutiran.
Els estudiants han d'arribar a classe amb els problemes pensats, plantejats i si és possible resolts.
l professor solucionarà els problemes i discutirà amb els estudiants els dubtes o d'altres solucions.
La solució d'aquests problemes es penjarà després de la corresponent sessió a la intranet.

Laboratoris d'Estadística

A classe es mostraran alguns programes en R que serviran per il·lustrar conceptes, complementar els desenvolupaments teòrics
mostrant com la computació estadística és un important recurs en la inferència estadística.
Posteriorment es plantejaran alguns treballs que, en línia amb els exposats a classe, permetin reforçar els conceptes treballats.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

El curs d'Inferència Estadísitica Avançada proporciona una base teòrica i aplicada dels fonaments de l'Estadística. El seu objectiu
principal és capacitar als estudiants per a raonar en termes estadístics amb la finalitat de realitzar un exercici professional rigorós.
Pretén també ser una llavor formativa per a la consolidació de joves investigadors en aquesta àrea de la ciència i la tecnología alhora
que dota els/les estudiants de recursos per a continuar la formació ("de per vida") habilitant-los per llegir articles i treballs publicats
en revistes d'estadística.

Al finalitzar el curs l'estudiant:
* coneixerà els diferents principis que governen la reducció d'un conjunt de dades i les diferents filosofies amb què es pot plantejar,
analitzar i resoldre un problema.
* coneixerà els mètodes basats en la funció de distribució empírica i en la funció de versemblança i sabrà quan i perquè aplicar
cadascun
* entendrà que la filosofia freqüentista i la bayesiana són dues formes d'encarar un problema, no necessàriament contraposades i de
vegades complementàries.
* estarà familiaritzat amb les tècniques modernes de remostratge i les veurà com una aproximació formal i/o computacional adient
per utilitzar en situacions on els càlculs directes resulten massa complexes o no estan disponibles.
* sabrà plantejar la funció de versemblança en situacions diverses i conèixer diferents tècniques per maximitzar-la.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

1. Els fonaments de la inferència estadística

Descripció:
- Preliminars, notació i exemples
- Qüestions inferencials. Passeig per l’estimació puntual, proves d’hipòtesis i estimació per intervals
- L'enfocament freqüentista: estimació puntual, propietats per mostres finites, desigualtat de Cramer-Rao, Proves d’hipòtesi,
Estimació per intervals, comprovació i comparació de models
- L’enfocament bayesià: una mirada molt breu

Dedicació: 52h 50m
Grup gran/Teoria: 15h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 33h 20m

2. La funció de distribució empirica. Teoria i mètodes numèrics

Descripció:
- La funció de distribució empírica. Teorema de Glivenko-Cantelli.
· Principi de substitució. El mètode dels moments.
- Introducció a bootstrap.
- Propietats per a mostres de tamany gran: mètode Delta i consistència

Dedicació: 32h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 20h

3. Estimació Màxim Versemblant. Teoria i mètodes numèrics

Descripció:
- Funcions de versemblança, log versemblança i score
- Matriu d'informació de Fisher, cota de Cramer-Rao i UMVUE
- Propietats asimptòtiques del MLE. Consistència i normalitat asimptòtica
- Estadístic de raó de versemblança generalitzada
- Criteri d'informació AIC
- Enfocaments numèrics
- Algorisme EM

Dedicació: 40h 10m
Grup gran/Teoria: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 26h 40m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Per l'avaluació del tema 1 es farà un examen parcial (EP). L'examen parcial (EP) contindrà una part teòrica i alguns problemes.
Per l'avaluació dels temes 2 i 3 hi haurà 2 assignacions de problemes/pràctiques amb R (PRA) i un examen final (EF)
-El lliurament de problemes es farà com a màxim en grups de dos
-L'examen final (EF) consisteix en la resolució de problemes.

La nota final de l'assignatura (N) s'obté a partir de les notes dels exercics lliurats i de les notes dels examens parcial i final segons
l'expressió:
N= 0.25 * PRA+ 0.25 * EP+ 0.5 * EF.
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