
FocuStat

Ambisjoner for høsten 2015: evaluering

Dette er notatet om ambisjoner for høsten 2015, skrevet juli 2015, men n̊a supplert med kort

evaluering, foretatt januar-februar 2016 og loggført 5/ii/16. Disse tentative evalueringer

er p̊a skalaen 0-10, fremført av Eva.

Martin:

1 H̊ape det beste, med oppfølging, for Martin-Nils new FIC, som vi har sendt til Annals

i juni.

Eva: 9: vi f̊ar det inn i Statistica Sinica.

2 Bli ferdig med Martin-Nils paper om new FIC for Cox, semiparametric or parametric,

til SJS, før 1.9.

Eva: 10: riktignok forsinket, men ok.

3 Gudmund-Nils-Martin paper om new FIC for stationary time series; nonparametric

or parametric, ihvertfall i god techreport-fasong, til 1.11.

Eva: 9: riktignok forsinket, men ok.

4 Skrive ‘kappe’ til doktorgraden, til 1.11.

Eva: 10: alt p̊a stell, her blir det disputas.

• Ekstra: Har begynt p̊a NR igjen.

Céline:

1 2× 2-tabeller: Céline-Nils paper om FIC, der fokusparameter er odds ratio, eller the

mean of a distribution of odds ratios.

Eva: 1

2 Céline-Gudmund-Nils change-points artikkel for JSPI (før 15.11): være nyttig, lære

meg litt generelt om changepoints og tidsrekker.

Eva: 10 (mildt forsinket, men helt ok)

3 Være med p̊a makroevolusjons-journal-club hver uke.

Eva: 10

4 Begynne litt p̊a Lee Hsiang-prosjektet.

Eva: 0

5 Ta etikkkurset.

Eva: 10
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6 Ansvar i forbindelse med special issue i jspi??

Eva: 5

• Ekstra: blogginnlegg, Sirene p̊a Titan, Pub med professor, foredrag Ås.

Sam-Erik:

1 Lage ferdig paper til JSPI (tenker å basere denne p̊a en kombinasjon av videreutvikling

av innholdet i Rio-paperet + elementer fra presentasjonen p̊a CD-workshopen i mai).

Eva: 3 (noe gjort, men intet paper).

2 Sette opp (og bevise!) de nødvendige master-teoremer for bruk av Basu første-ordens

effisiente og M-estimatorer (scoring rules) sammen med FIC og FRIC for b̊ade eksakt

og ineksakte modeller.

Eva: 0 (for lite trykk).

3a Bli ferdig med Basu-boken, fem studiepoeng selvstudium

Eva: 5 (en del gjort, men eksamen utsatt).

3b Bli ferdig med etikk-kurset.

Eva: 10 (flotters).

4 Begynne å skrive p̊a de tre andre paperne til PhD’en.

Eva: 2 (for lavt trykk p̊a ‘konkretiseringen’).

• Ekstra: London-tur i desember; NILU: diskusjon av spatio-temporal modell for paper

III.

Gudmund:

1 Detaljer med ferdigstillelse av Gudmund-Nils-Kjesbu om Hjort time series for CJFAS

(vi har sendt inn revisjon av ‘Perspectives paper’ 5.7; akseptert 13.7).

Eva: 10 (flotters).

2 Sende inn Gudmund-Steffen-Nils JIC (dette bør g̊a raskt).

Eva: 2 (noe gjort, men bak skjema).

3 Sende inn Gudmund-Nils FIC for time series (til JASA?).

Eva: 5 (mye gjort før, men n̊a st̊ar det stille).

4 Sende inn Gudmund-Nils-Martin new FIC para or nonpara (eventuelt tech report

format til Martin sin PhD)

Eva: 10 (fint).

5 Céline-Gudmund-Nils CD for change-points til JSPI, før 15.11.
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Eva: 10 (flotters, mildt forsinket, men det er ok).

6 Kanskje CD for prediksjon til JSPI.

Eva: 6 (en del gjort, men ikke ferdig).

7 Litt undervisning med Kristoffer.

Eva: 1 (dette ble omkalfatret, men med p̊a seminarene).

8 Kanskje starte noe nytt med Olav K?

Eva: 1 (men kontakten er der).

9 Kanskje starte p̊a noe med H̊avard N. fra PRIO og Nils.

Eva: 1 (i kontakt).

Dessuten:

10 Prosjektleder for to NR-prosjekter.

Eva: 9 (flotters).

11 Fortsette med monitorering med BIG Insight (hvor jeg må lære meg Spark (i.e. Hadoop

plattform) og Python).

Eva: 8 (mye bra).

12 Starte data science meetup (mœteplass for data science folk i Oslo) med han fra

Intelcom (p̊a det Norsk statistikermøte), Audun, en gutt fra IBM og en fra Schibsted.

Eva: 10 (en suksess).

• Ekstra: noe p̊a CD-er, CLP-pakke tenkes p̊a.

Kristoffer:

Innen 15.12 vil jeg ha:

1 Konkretisert og begynt p̊a et førsteutkast med FIC og komponentvalg i PCA. Målet

vil da være et ferdig prosjekt til mai 2016.

Eva: 6

2 Sendt inn et revidert manuskript av konsistensartikkelen min til Biometrika som n̊a

er til review (jeg har selvtillit nok til å tro at den ikke blir avvist).

Eva: 10 (bravo).

3 Oppn̊add bedre forst̊aelse av hvordan vi kan bruke konfidenskurver til å integrere

avhengige datakilder. Kanskje ha skrevet et notat som kan legges under Notes?

Eva: 2

4 Skrevet et manuskript til JSPI-issuet rundt konfidenskurver og egenverdier/vektorer.

Men det krever noen gode idéer/vinklinger av stoffet, som forh̊apentlig kommer i løpet
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av sommeren.

Eva: 1 (noe gjort, men rant ut i sanden).

Og litt lengre ned p̊a prioriteringslisten:

5 Laget et datasett basert p̊a notene til Haydn- og Mozart-strykekvartetter, for s̊a å f̊a

satt opp en analyse og/eller klassifiseringsalgoritme.

Eva: 4

• Ekstra: blogg, Biostatistics, Dream-Team-Challenge.

Nils:

Jeg prøver meg med F-, A-, B-lister, der F er konkrete FocuStat-greier og A ellers har

høyere prioritet enn B (for høsten 2015, alts̊a). Rekkefølgen er noe vilk̊arlig.

F1 Ha en flott og givende Research Kitchen 28.-30.9 med Thordis, Monica Musio, Fabian

Krüger (med Sam-Erik som hjelpekaptein, og med godvind i ryggen for hans PhD-

prosjekt).

Eva: 10

F2 Ha en flott og givende FocuStat-uke med Alan Gelfand 12.-16.10.

Eva: 10

F3 F̊a i gang FocuStat Notes.

Eva: 2

F4 F̊a i gang The FocuStat Blog.

Eva: 10 (flotters).

F5 Alle nødvendige greier i forbindelse med å piske inn og holde orden p̊a kvalitetsbidrag

til JSPI Special Issue.

Eva: 8

F6 Ha god nok kontroll p̊a planlegging av v̊arens vakreste eventyr, alias FICology work-

shop 9.-11. mai 2016.

Eva: 9

A1 Detaljer med ferdigstillelse av Gudmund-Nils-Kjesbu om Hjort time series for CJFAS

(vi har sendt inn revisjon av ‘Perspectives paper’ 5.7; akseptert 13.7).

Eva: 10

A2 Alle de helt siste greier for oppløpssiden for CLP: copyediting detaljer, indexing, web-

site p̊a plass, boken skal eksistere i desember.

Eva: 9 (den er til trykking; må arbeide med CLP-vevsiden).
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A3 Martin-Nils new FIC for Cox, semiparametrics mot parametrics, skal sendes til SJS,

helst før 1.9.

Eva: 10 (riktignok mildt forsinket).

A4 Gudmund-Nils-Martin new FIC for stationary time series, nonparametric mot para-

metric, ihvertfall i techreport-form til 1.11. Ellers være god hjelperytter for å f̊a Martin

over PhD-målstreken.

Eva: 10 (riktignok mildt forsinket).

A5 Céline-Gudmund-Nils CD for change points, paper til JSPI, ferdig før 15.11.

Eva: 10 (riktignok mildt forsinket).

A6 Sam-Erik og Nils paper om M-estimation, BHHJ etc. til JSPI, før 15.11.

Eva: 2 (rant ut i sanden).

A7 Være hjelperytter for Gudmund-paper (med eller uten Nils som medforfatter) til JSPI,

CDs for prediction, ferdig før 15.11.

Eva: 6 (en god del gjort).

A8 Nils-Ørnulf, ‘A Conversation With Tore Schweder’, pent nedskrevet og redigert, med

bilder, til Statistical Science, helst før 1.11.

Eva: 3 (i gang, men skjerpings).

A9 Gudmund-Nils FIC for times series til JASA, helst innsendt før jul.

Eva: 2 (altfor lite er skjedd),

A10 Céline-Nils FIC for 2× 2-tabeller, nesten eller helt ferdig til jul.

Eva: 3 (noe er skjedd, men for lite).

B1 Sam-Erik og Nils begynner p̊a og kommer et godt stykke p̊a et paper om model

averaging with estimated optimal weights.

Eva: 0 (prosjektideen er rappet, mens Nils badet).

B2 Komme i gang med noe multivariat med Kristoffer.

Eva: 3 (ridge-prosjektet).

B3 Dele den eksisterende Gudmund-Steffen-Nils JIC-techreport i to, bli ferdig med den

‘lette’ (om AIC og BIC for smooth regression functions m(x, β)) og komme et langt

stykke med selve JIC.

Eva: 2 (i gang, men for lite).

B4 Komme godt i gang med Emil-Nils paper om multi-Poisson

Eva: 2 (i gang, men for lite).
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B5 Spille Schumann og Brahms og Beethoven og Schubert og Chopin.

Eva: 9 (bra trykk med krevende timer).

• Ekstra: mye spilling med kvalitet; lært noen saker jeg ikke hadde planlagt noe om;

Pub med professor; positive saker rundt foredrag; fin og oppeg̊aende Facebook-side;

Universitetets Velferdspris (!), til Unikor (med min søkeprosa); julemøte og julesang

hos Céline; fin flokk.
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