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Dalyko anotacija
Kartais vartotojui reikalinga nuo visų baigtinės populiacijos elementų priklausanti parametro reikšmė,
tačiau nėra galimybės ištirti kiekvieną populiacijos elementą ir apskaičiuoti parametro reikšmę. Tada tyrimui
atsitiktinai išrenkamas populiacijos poaibis, vadinamas imtimi. Imties elementų duomenys naudojami
populiacijos parametrui vertinti.
Pagrindinės imčių metodų taikymo sritys yra valstybinė statistika, rinkos ir visuomenės nuomonės
tyrimai, edukologija, sveikatos priežiūra, gamtos tyrimai ir kt.
Vystomi moksliniai tyrimai naujiems tikslesniems įvertiniams, o taip pat įvertiniams srityse, kuriose
turima mažai imties elementų, kurti. Šiuose įvertiniuose naudojami kitų, papildomų duomenų bazių,
administracinių šaltinių duomenys. Kadangi imčių metodais atliekamų statistinių tyrimų vis daugėja, siekiant
sumažinti tiriamiesiems jų naštą, oficialiojoje statistikoje imama vis plačiau naudoti administracinius duomenų
šaltinius reikiamai statistinei informacijai gauti. Tam sprendžiami statistinio modeliavimo uždaviniai tiek naujų
statistinių rodiklių, tiek ir dėl neatsakymų į apklausą trūkstamoms rodiklių reikšmėms vertinti.
Dalyko studijos supažindina su pagrindiniais šių dienų baigtinės populiacijos parametrų įvertiniais ir
jų paklaidų vertinimo metodais. Po šių studijų doktorantas geba kurti naujus baigtinės populiacijos parametrų
įvertinius bei vykdyti praktinius tyrimus.
Sando programa apima šias temas:
1.

Imties planu pagrįsti baigtinės populiacijos parametrų įvertiniai, jų dispersijos ir dispersijų vertinimas.
Paprastoji atsitiktinė, sluoksninė, daugelio pakopų, daugelio fazių, nelygių tikimybių imtys.

2.

Modelių pagalbą naudojantys imties planu pagrįsti įvertiniai. Santykinis, regresinis, kalibruotasis
įvertinys.

3.

Kartotinių imčių metodų taikymas įvertinių dispersijoms vertinti. Atsitiktinių grupių, savirankos,
visrakčio metodai.

4.

Modeliais pagrįstos baigtinės populiacijos parametrų prognozės, jų vidutinės kvadratinės paklaidos ir jų
vertinimas.

5.

Įvertiniai srityse, kurių imties dydis mažas. Demografiniai metodai, netiesioginiai įvertiniai, tiesinės
prognozės, Bajeso metodai.

6.

Atsižvelgimas į neatsakymus apklausose.
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