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60h
90h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):
150h семестрално
1. Стицање основних теоријских знања и вјештина неопходних за статистичку анализу података у
психологији.
2. Разумијевање основних појмова потребних за статистичку анализу података.
Исходи учења
3. Владање вјештинама припреме података за анализу помоћу статистичких програма.
4. Оспособљавање за избор адекватних поступака статистичке обраде података.
5. Способност самосталног тумачења статистичких поступака.
6. Разумијевање саопштења о резултаима психолошких истраживања.
Условљеност
нема
Предавања и вјежбања у примјени поступака статистичке анализе података. Консултације. Учење
Наставне методе
за тестове и завршни испит.
1. Огранизациони сусрет.
2. Закључивање о поузданости статистичких мјера. Интервали поузданости.
3. Поузданост аритметичке средине.
4. Поузданост медијане, стандардне девијације и процената. Поузданост коефицијената
корелације.
5. Тестирање разлика међу аритметичким срединама,велики узорци, независни и зависни.
6. Тестирање разлика међу аритметичким срединама, мали узорци, независни и зависни.
Садржај
7. Тестирање разлике међу процентима, независни и зависни узорци.
предмета по
8. Тестирање разлике међу коефицијентима корелације.
седмицама
9. Разлика међу аритм. срединама код више од два узорка. Униваријантна једнофакторска нализа
варијансе.
10. Хи-квадрат тест, примјена на једном узорку.
11. Хи-квадрат тест, примјена на два узорка. Контингецијске табеле. Коефицијент контингенције.
12. Услови примјене непараметриских тестова. Мен-Витнијев тест.
13. Вилкоксонов тест. Краскал-Волисов тест.
14. Фридманов тест.
15. Резиме о избору статистичких тестова.
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