
9 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 30

40

10

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

СТАТИСТИКА

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Доц. др Марија КеркезНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

предавања, вежбе (екскатедра)

Литература

Јоксимовић Д.: ''Пословна статистика'', Мегатренд универзитет, Београд, 2006. год

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Јоксимовић Д.: “Збирка задатака из пословне статистике”, Мегатренд универзитет, Београд, 

Пословне академске студије

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Успешно оспособљен студент за самосталну примену статистичких метода у савременом

пословном свету, као и за даље усавршавање

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Упознавање студената са основним концептима вероватноће и статистичког закључивања и

оспособљавање студената за примену вероватноће и статистике у доношењу пословних одлука,

у анализи економских кретања, у анализи остварених резултата и сл.

Садржај предмета

Први део: Емпиријске расподеле, формирање дистрибуција фреквенције

Други део:Показатељи емпиријске расподеле: Средње вредности; Мере варијације, симетрије и

спљоштености

Трећи део: Вероватноћа: Основни појмови из комбинаторике; Основни појмови из вероватноће; 

Условна вероватноћа и независност; Тотална вероватноћа

Четврти део: Расподеле случајних променљивих: Расподеле прекидних случајних променљивих;

Биномна расподела; Пуасонова расподела; Расподеле непрекидних случајних променљивих;

Нормална расподела; Студентова т-расподела; c2 расподела

Пети део: Узорак и оцене параметара основног скупа: Прост случајни узорак; Расподела

параметара  узорка; Интервал поверења за средину, варијансу, пропорцију, разлику средина

Шести део: Тестирање статистичких хипотеза: Појам статистичке хипотезе;Тестови о средини

популације, варијанси популације, пропорцији популације;Тест сагласности; Тест независности

Седми део: Регресија и корелација: Проста линеарна регресија; Коефицијент корелације; Веза

између корелације и регресије; Криволинијска корелација и регресија

Осми део: Релативни бројеви и временске серије: Релативни бројеви,; Индекси; Компоненте

временске серије; Методе изравнања; Сезонска компонента; Прогнозе


