TEORIA PROBABILITĂȚII ȘI STATISTICĂ MATEMATICĂ
(Ing. Mediului, An I, Sem. I)
Credite (ECTS): 4
Categoria cursului: Obligatoriu
Titular curs: Lector dr. Ciprian CHIRUŢĂ
Obiectivele cursului (curs si seminar)
Să se familiarizeze cu principalele tipuri de probleme şi abordări din domeniul
matematicii şi aplicării conceptelor matematice în domeniul ingineriei mediului.
Formarea unor deprinderi de a folosi raţionamente riguroase precum şi a deprinderilor de
studiu individual;
Însuşirea tehnicilor de calcul de uz curent în ştiinţele biologice, în special a tehnicilor de
statistică matematică (atât descriptivă, cât şi decizională);
Asigurarea necesarului matematic minimal pentru modelarea şi rezolvarea unor probleme
specifice celorlalte obiecte de studiu;
Întelegerea noţiunilor teoriei probabilităţilor cu ajutorul exemplelor practice adecvate.
Aplicarea notiunilor teoretice expuse la curs în rezolvarea unor probleme specifice si
modelarea unor procese.
Cunoaşterea metodelor de cercetare statistica în domeniu, precum şi aplicarea acestora în
disciplinele de profil.
Programă analitică
Curs (capitole/subcapitole)
Elemente de teoria probabilitaţilor.
Câmp de evenimente. Câmp de probabilitate. Definiţii. Exemple. Algebre Boole de
evenimente. Funcţie de probabilitate. Probabilităţi condiţionate. Formula probabilităţii totale.
Scheme probabilistice clasice.
Variabile aleatoare. Definiţii. Exemple. Operaţii cu v.a.. Funcţia de repartiţie. Caracteristici
numerice ale v.a.. Repartiţii uzuale de tip discret şi continuu. Legea numerelor mari. Teorema
limită centrală.
Elemente de statistică descriptivă
Serii statistice. Serii statistice unidimensionale şi multidimensionale. Caracteristici numerice
de poziţie şi de împrăştiere. Corelaţia liniară, multiplă. Analiza în componente principale.
Elemente de statistică inferenţială
Teoria selecţiei. Selecţie aleatoare simplă, cu şi fără repetiţie.
Teoria estimaţiei. Estimaţii punctuale. Estimaţii prin intervale de încredere.
Verificarea ipotezelor statistice. Teste parametrice si teste neparametrice

Seminarii
Metode de numărare, Aranjamente, Permutari, Combinatorică.
Definiţii ale probabilităţilor.
Scheme probabilistice clasice
Variabile aleatoare. Definiţii. Exemple. Operaţii cu variabile aleatoare. Funcţia de repartiţie
Repartiţii uzuale de tip discret şi continuu.
Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare.
Corelaţii, regresii.
Estimaţii punctuale
Estimaţii prin intervale de încredere.
Teste parametrice pentru verificarea ipotezelor privind media şi dispersia
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