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Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: ERNEST PONS FANALS

Altres: Primer quadrimestre:
DAVID MORIÑA SOLER - A
ERNEST PONS FANALS - A

CAPACITATS PRÈVIES

El curs assumeix un nivell de coneixement d'estadística similar al que es pot assumir com a previ per l'accés al màster. Els estudiants
han d'estar familiaritzats amb els conceptes de la prova d'hipòtesis i la significació estadística en el marc dels models lineals. Els
conceptes necessaris per seguir el curs es poden trobar, per exemple, en el text "Practical Regression and Anova using R", disponible
al lloc web de R (http://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf).

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
5. CE-1. Capacitat per a dissenyar i gestionar la recollida d'informació, així com la codificació, manipulació, emmagatzematge i
tractament d'aquesta informació.
6. CE-2. Capacitat per a dominar la terminologia pròpia d'algun àmbit en el que sigui necessària l'aplicació de models i mètodes
estadístics o d'investigació operativa per a resoldre problemes reals.
7. CE-8. Capacitat de discutir la validesa, l'abast i la rellevància d'aquestes solucions i saber presentar i defensar les conclusions.

Transversals:
3. 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

L'activitat docent que es durà a terme en l'assignatura suposa la utilització dels recursos docents que es detallen a continuació:

· Classes magistrals (agent principal: professor)
· Classes pràctiques (agents principals: alumnes i professor)
· Treball autònom dels alumnes (agents principals: alumnes).

En les sessions magistrals es presentarà als alumnes els continguts de tipus teòric de la lliçó, complementats amb exercicis pràctics.

A les sessions de pràctiques informàtiques es pretén que els alumnes emprin els conceptes teòrics vistos amb anterioritat. Per poder
assolir aquesta tasca els alumnes seguiran unes pràctiques guiades que els hi seran subministrades prèviament.

Els elements de gran importància per desenvolupar les classes magistrals dins de l'aula són:

· Ordinador, amb una connexió a la xarxa d'internet i preparat per ser utilitzar conjuntament amb un canó de projecció
· L'ordinador ha de comptar amb el programari economètric adequat.

Un altre instrument que serà utilitzat com a suport a la tasca docent és el Campus virtual del Moodle, lloc a on els alumnes poden
trobar disponible tot el material que es fa servir a les sessions magistrals i a les pràctiques. Així mateix, aquest element permet una
planificació i comunicació amb l'alumne transparent, ja que s'inclou informació rellevant del curs com ara el pla docent, el programa
de l'assignatura, bibliografia recomanada, i el calendari lectiu.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

S'espera que un cop completada l'assignatura, els estudiants siguin capaços de dominar els mètodes i tècniques economètriques
bàsiques , així com el vocabulari i els conceptes propis de l'econometria . A més d'identificar els problemes susceptibles de ser
tractats amb les eines economètriques , plantejar-los de forma adequada i incorpora els resultats de l' anàlisi economètrica al procés
de presa de decisions .

Tot això fa que en el pla de treball de l'assignatura es combinin els aspectes teòrics fonamentals de l'Econometria amb aquells altres
més aplicats . En aquest sentit , un dels objectius a considerar a l'hora d'impartir el programa de l'assignatura és trobar el punt
d'equilibri entre formalisme en el desenvolupament dels continguts i la seva aplicabilitat a partir de programari lliure conegut pels
estudiants com R.

En concret, es pretén que els estudiants disposin de coneixements fonamentals respecte a la utilització dels models economètrics
adaptats a cadascuna de les següents situacions : models per a sèries temporals , models per a dades de panell , models amb
variables dependents qualitatives i models per a dades espacials .

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores grup petit 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

MODELS ECONOMÈTRICS

Descripció:
1.1. Concepte i contingut
1.2. El modelo de regressió lineal múltiple estàndard
1.3. Inferència i predicció
1.4. Especificació de models economètrics
1.5. Etapas en la investigación econométrica

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h

MODELS ECONOMÈTRICS PER A SÈRIES TEMPORALS. ARRELS UNITÀRIES.

Descripció:
2.1. Introducció.
2.2. Tests d'arrels unitàries.
2.3. Concepte de cointegració.
2.4. Tests de cointegració.
2.5. Modelización de series cointegradas mediante modelos de cointegración del error.

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h

MODELS ECONOMÈTRICS PER A DADES DE PANEL

Descripció:
3.1. Dades de panel i efectes no observables (individuals i temporals).
3.2. Models estàtics: estimadors alternatius i comparació de mètodes.
3.3. Models dinàmics: conseqüències pels estimadors estàtics i altres estimadors.
3.4. Aplicacions

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h

MODELS ECONOMÈTRICS PER A VARIABLE DEPENDENT LIMITADA

Descripció:
4.1. Models d'elecció binària.
4.2. Models logit i probit.
4.3. Models multinomials.
4.4. Modelo de conteig.

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h
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MODELS ECONOMÈTRICS PER A DADES ESPACIALS

Descripció:
5.1. Definició del concepte d'autocorrelació espacial.
5.2. Causes i conseqüències de la dependència espacial en un model de regressió.
5.3. Contrast i estimació amb dependència espacial.
5.4. Definició del concepte d'heterogeneïtat espacial.
5.5. Causes i conseqüències de la heterogeneïtat espacial en un model de regressió.
5.6. Contrast i estimació amb on heterogeneïtat espacial.

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

El model d'avaluació de l'assignatura serà el  d'avaluació continuada. Tenint en compte el  caràcter tant teòric com empíric de
l'assignatura, l'avaluació de l'assignatura es basarà en dos tipus d'activitats:

A. La realització d'activitats pràctiques. Al llarg del semestre es proposarà la realització d'un conjunt d'activitats pràctiques que
s'anunciaran al principi de curs (50%).

B. Una prova final (50%)

BIBLIOGRAFIA

Complementària:
- Greene, William H. Análisis econométrico. 3a ed. Prentice-Hall, 2000. ISBN 8483220075.
- Maddala, G. S. Introduction to econometrics. 4a ed. Willey, 2009.
- Novales Cinca, Alfonso. Econometría. 2ª ed. Madrid: Mc Graw-Hill, 1993. ISBN 8448101286.
- Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometría : un enfoque moderno. 2ª ed. Madrid: International Thomson Editores Spain
Paraninfo, 2005. ISBN 8497322681.

RECURSOS

Altres recursos:
Per a aquesta assignatura, es recomana consultar la informació disponible a través del campus virtual / pàgina web de l'assignatura
així com el següent material:

* Guions i transparències utilitzades a classe
* Exercicis utilitzats a les sessions de classe
* Material de les sessions pràctiques, que inclou: descripció detallada de la pràctica de manera que l'alumne la pugui realitzar de
forma autònoma, i les dades corresponents a la pràctica
* Pràctiques proposades: per cadascuna de les pràctiques, corresponents a cada tema, es proposa una pràctica addicional que
l'alumne ha de resoldre. Per això disposa de l'enunciat i les dades.


