
Inferencia Estadística 11 (3+2+1) 

Curs 2004105 

Objectius: 

Els objectius del curs són els següents: 

- Discutir de manera crítica les possibilitats d'obtenir informació d'una mostra en 
relació a una població. 
- Descriure els models classics de I'estadística des del punt de vista unificat 
dels models exponencials. 
- Fer emfasi en la utilitat practica de la funció generatriu de moments. 
- Estudiar les eines per determinar el comportament dels estadístics per a 
mostres grans. 
- lntroduir els tests assimptotics més importants. 
- lntroduir els tests no-parametrics classics. 

Programa: 

1. Models parametrics i funcions de versemblanca. 
1.1 Models estadístics. Domini dels parametres. 
1.2 Funció de versemblanca. Score vector. Estimador maxima versemblant. 
1.3 Models de transformació i models exponencials. 
1.4 Reducció de dades. Estadístics suficients. 

2. Estimació: metodes i criteris. 
2.1 Desigualtat de Cramer-Rao. Conceptes d'eficiencia. 
2.2 Estimació per mínims quadrats i estimació pel metode dels moments. 
2.3 Comparació entre els metodes d'estimació. 
2.4 Introducció als metodes bayesians. 

3. Nocions basiques de metodes assimptotics. 

3.1 El metode delta. Aplicacions. 
3.2 Distribució assimptotica de I'estimador maxim versemblant. 

4. Test díhipotesis assimptotics. 

4.1 Test de la raó de versemblances 
4.2 Test del scoring i test de Wald. 

5. Tests no-parametrics classics. 
5.1 Tests per a una sola mostra 
5.2 Comparació de dues mostres independents. 
5.3 Comparació de tres o més mostres independents. 
5.4 Comparació de dues mostres: cas de dades aparellades. 
5.5 Comparació de tres o més mostres aparellades. 
5.6 Correlació i regressió no-parametriques. 
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Es fan practiques amb EXCEL. ,, . 
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