PRIMENA NA FUNKCIONALNA
ANALIZA VO TEORIJA NA
VEROJATNOST
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Наслов на наставниот предмет
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Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма
Степен

6

Академска година/семестар

8

Наставник
Предуслови за запишување на
nema
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Продлабочување на стекнатите занења од областа на веројатноста
изучувани во текот на првиот циклус студии. Се очекува студентот
усвоените знаења да може да ги применува при изучување предмети кои се
во тесна врска со теоријата на веројатност, но и да ги применува при
решавање на проблемски задачи или задачи од практиката.
Содржина на предметот:
Zakonot na golemite broevi za Bernulieva {ema i teorema na Vaer{tras za
ramnomerna aproksimacija na neprekinata funkcija, Neravenstva na Ko{i,
Holder, Minkovski za matemati~ko o~ekuvawe i moment od slu~ajna
promenliva, Hilbertovi i Banahovi prostori od slu~ajni promenlivi,
Nezavisnost i matemati~ko o~ekuvawe na slu~ajni promenlivi vo Banahov
prostor, Zakonot na golemite broevi za slu~ajni promenlivi vo Hilbertov
i Banahov prostor, Geometriski svojstva na slu~ajni promenlivi vo
Banahov prostor, Karakteristi~ni funkcionali na slu~ajni promenlivi vo
Banahov prostor.
Метод на учење: активно следење на предавањата, усвојување на
материјалот со домашно учење и самостојни задачи
неделен фонд на часови: 2+2
Вкупен расположлив фонд на
15 недели × 4 часа = 60 часа
време
7 ЕКТС × 30 = 210 часови
Распределба на
30 + 30 +45 + 45 + 60 = 210 часови
расположливото време
Предавања-теоретска
15.1
30 часови
настава
Форми на наставните
Вежби (лабораториски,
активности
15.2 аудиториски), семинари, 30 часови
тимска работа
16.1 Проектни задачи
45 часови
Други форми на
16.2 Самостојни задачи
45 часови
активности
16.3 Домашно учење
60 часови
Начини на оценување
17.1 Тестови
40 бодови
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови за
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НОА10ФАВ
Numeri~ka optimizacija i aproksimacii
Институт за математика, PMF, Skopje
Vtor циклус академски студии
Број на ЕКТС
7
7
Прва/Втор
кредити
D-r @ivorad Tomovski, редовен професор

17.3
17.4

усна)
Активност и учество
Завршен испит

18

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19

Услов за потпис и полагање
на завршен испит

20
21

Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

22.1

Македонски (и англиски по потреба)
Квалитет и квантитет на стекнатите знаења

Задолжителна литература
ред.
Автор
Наслов
Издавач
бр.
1.
N. Sarapa, Teorija na Verojatnost, Školska kniga Zagreb,1987
2.

22

17.3
10 бодови
50 бодови
до 49 бода
5 (пет) (F)
Од 50 бода до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 бода до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 бода до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 бода до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 бода до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис 30% од поени на тестовите
Услов за завршен испит 50% од поени на
тестовите

Година

R. B. Ash, Real Analysis and Probability, Academic Press, New York,
1972

3.

22.2

Дополнителна литература
ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
бр.
C. W. Burril, Measure, Integration and Probability, McGraw-Hill, New
1.
York, 1972

