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PROGRAMA
INTRODUCCIÓ
EL MODEL DE REGRESSIÓ LINEAL CLÀSSIC
ESTIMACIÓ I INFERÈNCIA
ESTIMACIÓ SOTA RESTRICCIONS
VARIABLES FICTÍCIES
COLINEALITAT
ERRORS D'ESPECIFICACIÓ
HETEROSQUEDASTICITAT
AUTOCORRELACIÓ
MODELS DINÀMICS
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NORMES D’EXAMEN I AVALUACIONS
Hi haurà un examen corresponent a la matèria del primer semestre, el dia 13/01/2010 a les 17:30 (data oficial per
aquest parcial). L’examen corresponent a la matèria del segon semestre, serà el dia 17/06/2010 a les 9 (data
oficial de la primera convocatòria). Aquest mateix dia, els estudiants tindran opció de repetir l'examen de la
matèria del primer semestre.
Per aprovar l'assignatura es necessita que la mitjana entre les notes obtingudes per cada semestre sigui igual o
superior a 5, sempre hi quan la nota corresponent a cada parcial sigui d'un mínim de 4.
Aquells estudiants que no compleixin aquest requisit, han d'anar a la segona convocatòria , el dia 2/9/2010, a les
17:30. De cara a setembre, l'estudiant té l'opció de que se li guardi la nota obtinguda en un parcial de la
convocatòria de juny, sempre hi quan aquesta sigui d'un mínim de 4. (És a dir, un estudiant que ha obtingut un
4,5 del primer semestre i un 5,5 en el segon, aprova l'assignatura, però si ha obtingut un 8 i un 2, llavors s'ha de
tornar a examinar obligatòriament de la matèria del segon semestre al setembre).

