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CAPACITATS PRÈVIES

Pel que respecta a la Teoria de la Probabilitat, els estudiants han de conèixer les distribucions de probabilitat considerades clàsiques,
les seves propietats i les situacions que són capaces de modelar satisfactòriament. També han d'estar familiaritzats amb les nocions
bàsiques d'Inferència Estadística corresponents a un primer curs d'Estadística.

REQUISITS

Els requisits per tal de seguir el curs són els corresponents a un curs bàsic d'estadística i probabilitat que inclogui una part de
regressió lineal. També és necessàri un cer domini del càlcul matricial. Haver vist quelcom d'anàlisi de la variància ajudarà a una
major comprensió del curs, però no és estrictament necessari.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
MESIO-CE4. 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.
MESIO-CE3.  CE-3.  Capacitat  per  a  formular,  analitzar  i  validar  models  aplicables  a  problemes d'índole  pràctica.  Capacitat  de
seleccionar el mètode i/o tècnica estadística o d'investigació operativa més adequada per aplicar aquest model a cada situació o
problema concret.
MESIO-CE6. CE-6. Capacitat per a fer servir el software més adequat per a realitzar els càlculs necessaris a la resolució d'un
problema.
MESIO-CE1.  CE-1.  Capacitat  per  a  dissenyar  i  gestionar  la  recollida  d'informació,  així  com  la  codificació,  manipulació,
emmagatzematge i tractament d'aquesta informació.
MESIO-CE7.  CE-7.  Capacitat  per  a  comprendre  articles  d'estadística  i  investigació  operativa  de  nivell  avançat.  Conèixer  els
procediments d'investigació tant per a la producció de nous coneixements com per a la seva transmissió.
MESIO-CE9. CE-9. Capacitat per a implementar algoritmes d'estadística i investigació operativa.
MESIO-CE8. CE-8. Capacitat de discutir la validesa, l'abast i la rellevància d'aquestes solucions i saber presentar i defensar les
conclusions.
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Transversals:
CT3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

CT5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància
amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

CT2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

METODOLOGIES DOCENTS

El curs s'impartirà al llarg del primer semestre. Les classes es faran en anglès. Es faran dues sessions per setmana. La majoria de
setmanes seran una sessió de Teoria i una de Problemes/Laboratori, però hi haurà excepcions. En les sessions pràctiques s'ajustaran
diferents conjunts de dades amb els models presentats en les sessions de teoria. S'utilitzarà el paquet estadístic R, en particular
RStudio.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant acabi amb un bon coneixement i domini del Model Lineal i del Model Lineal
Generalitzat tant pel que respecta a coneixement teòric com pràctic. Aquest coneixement l'ha de permetre d'una banda, intervenir en
el  disseny del(s)  experiment(s)  necessari(s)  per  tal  d'obtenir  les  dades de la  variable  objecte  d'estudi  i,  de  l'altra,  analitzar
satisfactòriament el conjunt de dades resultant i treure'n conclusions.

Al llarg del curs s'analitzaran conjunts de dades de molt diversa procedència, amb l'objectiu que l'estudiant es familiaritzi amb
determinades característiques de les dades que són pròpies d'un àmbit concret. Els coneixements impartits en aquesta assignatura
contribuiran a que, posteriorment, l'estudiant pugui treure un major rendiment en d'altres assignatures com poden ser Models
Longitudinals o Anàlisi Bayesiana.

Els coneixements i la pràctica adquirits en aquesta assignatura juntament amb les assignatures posteriors de modelització permetran
que l'estudiant un cop acabat el Màster, sigui capaç de col·laborar amb grups de recerca d'àmbits molt diferents i assessorar-los en
l'anàlisi estadística.

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

Model Lineal

Descripció:
Presentació. Model Lineal.
1.1. Generalitats. Objectius. Definició. Hipòtesis. Formulació matricial. Estimació dels paràmetres i distribució. Residus. Mesures
de bondat d'ajust. Comprovació de les hipòtesis del model.
1.2. Anàlisi de la Variància. Anova d'un factor: Estimació de paràmetres. Intervals de confiança per les mitjanes i diferència de
mitjanes. Comparacions múltiples. Anova de dos factors. Interacció.
1.3. Regressió Lineal: estimació dels paràmetres, coeficient de determinació, error quadràtic mitjà, intervals de confiança pels
paràmetres i per les estimacions, adequació del model. Col·linealitat, causalitat, models robust i detecció d'outliers. Principi de
parsimònia. Taula Anova. Errors habituals en regressió
1.4. Transformacions.

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup petit/Laboratori: 5h

Famílies exponencials de probabilitat

Descripció:
Definició. Paràmetre canònic, espai de paràmetres, estadístic minimal i suficient. Exemples i contraexemples. Model exponencial
complet. Model exponencial regular. Diferents parametritzacions. Estimació màxim versemblant.

Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h

Models Lineals Generalitzats

Descripció:
3.1. Generalitats. Objectius. Definició. Hipòtesis. Funció d'enllaç. Funció de variància. Paràmetre de dispersió. Estimació dels
paràmetres i distribució assimptòtica dels mateixos. Mesures de bondat d'ajust: desviància, desviància escalada i estadístic X^2
de Pearson generalitzat. AIC. Residus.
3.2. Models logit: Estimació i test sobre els paràmetres. Interpretació dels paràmetres. Criteris de selecció de models. Taules
bidimensionals i regressió logística. Resultats assimptòtics.Models probit i c-log-log
3.3. Models loglineals: Estimació i test sobre els paràmetres. Interpretació dels paràmetres. Models en dues, tres i mes
dimensions. Residus i outliers. Resultats assimptòtics.
3.4. Models de quasi-versemblança. Quan és necessària?. Definició. Estimació dels paràmetres. Bondat d'ajust. Quasi-residus.
Estudi comparatiu de la versemblança i quasi-versemblança.

Dedicació: 28h
Grup gran/Teoria: 20h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

El 60% de la nota final correspondrà a l'examen final. Aquest contindrà una part teòrica així com una part pràctica que s'haurà de
realitzar amb l'ordinador. Ambdúes parts tindran un pes d'un 30%. El 40% restant s'obtindrà a partir de les activitats d'avaluació
continuada que es realitzaran al llarg del curs. Aquestes activitats juntament amb els seus pesos són les següents:
1) Realització d'un Mini Examen format per 10 preguntes (20%)
2) Una pràctica en la qual l'estudiant haurà d'ajustar un conjunt de dades amb RStudio (20%)
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Els estudiants podran dur a l'examen la calculadora així com taules estadístiques. Els examens seran sense llibres.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
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