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Behavioural Finance is a comprehensive textbook
intended especially for the management students. It has
been designed to polish their decision-making skills in
the context of finance and investment decisions. The
book provides a balanced presentation of theoretical
concepts of behavioural finance and their practical
orientation. This book emphasises the application of
concepts through case studies and suitable examples in
local context. The textbook deals with the concepts of
behavioural finance along with its specialised sub-areas.
Apart from providing a basic understanding of the
concepts in behavioural finance, the book extensively
covers the new developments in the area of behavioural
finance. Recent researches in different sub-areas of
behavioural finance are also given in the “Learning
Centre” section on our website www.phindia.com for the
benefit of budding scholars. Each chapter starts with a
quotation to sensitise readers with the theme of the
chapter. To facilitate the understanding of concepts in
behavioural finance, the text in each chapter is
interspersed with suitable examples. In every chapter,
real life case studies are given which again make the
book very lucid and understandable. Besides, the
learning objectives and introduction that unfold the
chapter, the summary at each chapter-end to provide an
eagle's eye to the topics discussed are also given. With
every chapter, student activities, topics for group
Page 1/7

Read PDF Question Paper Dibrugarh University
Economics
discussion, student assignment, and review questions
are given to facilitate revision. To assist the readers
traverse through the chapters without missing crucial
details, the chapters are provided with a number of sideboxes that collect the essence of important sections.
PowerPoint slides are available for the instructors who
adopt this textbook. TARGET AUDIENCE • Students of
MBA/PGDM
De liefde moet `als een orkaan uit de hemel komen ,
vindt Emma Rouault, die op het meisjespensionaat
gezwijmeld heeft bij het lezen van de uiterst dweperige
geschriften die daar de ronde deden. Maar haar
behoefte aan een vurige liefde wordt niet vervuld in haar
huwelijk met een goedmoedige plattelandsdokter
Charles Bovary. Ook de gepassioneerde buitenechtelijke
relaties waarin zij zich vol overgave stort schenken haar
niet het geluk waarvan ze droomt. Flaubert tekent met
een scherp oog voor de fijnere gevoelens het leven van
een vrouw die te gronde gaat aan haar illusies.
Uitvoerige analyse, zowel psychologisch, historisch als
etnologisch, van de positie van de vrouw in de
samenleving.
North-East India,With Its Extreme Natural Beauty,
Cultural And Ecological Diversities Is Not An Exception
In That Sense. Different Issues On The Development
Aspects Of This Region Can Be Discussed From
Different Angles. The Book Contains 11 Chaptes On Var
Op een mooie zomerochtend gaat Clarissa Dalloway de
deur uit om bloemen te kopen. Ze is bezig met de laatste
voorbereidingen voor het feest dat ze die avond gaat
geven. Terwijl ze door Londen loopt overdenkt ze haar
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leven. Ze herinnert zich de tijd dat ze even oud was als
haar dochter, en haar relatie met Peter Walsh. Elders in
London wordt Septimus Smith, zwaar getraumatiseerd
teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, geplaagd door
hallucinaties. Hun levens kruisen elkaar op verrassende
wijze. Virginia Woolf (1882-1941) werd bekend door
modernistische meesterwerken als Mrs Dalloway (1925),
To the Lighthouse (1927) en Orlando (1928). Haar
thematiek en haar vloeiende stijl, die prachtig tot uiting
komt in vele monologues intérieurs, zijn van blijvende
invloed geweest op de wereldliteratuur. Boukje Verheij
vertaalde eerder onder veel meer Kim van Rudyard
Kipling, Schateiland van Robert Louis Stevenson en
werken van Tom Holland.
Cultuurfilosofische analyse van enige fundamentele
ideeën van het westerse denken.
Peace in India's North-EastMeaning, Metaphor, and
Method : Essays of Concern and CommitmentDaya
Books
De economische, sociale en politieke implicaties die van
invloed zijn geweest op het ontstaan en de ontwikkeling
van de stromingen in de beeldende kunst en de literatuur
vanaf de Oudheid tot in de eerste decennia van deze
eeuw.

This book addresses sample size and power in the
context of research, offering valuable insights for
graduate and doctoral students as well as
researchers in any discipline where data is
generated to investigate research questions. It
explains how to enhance the authenticity of research
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by estimating the sample size and reporting the
power of the tests used. Further, it discusses the
issue of sample size determination in survey studies
as well as in hypothesis testing experiments so that
readers can grasp the concept of statistical errors,
minimum detectable difference, effect size, one-tail
and two-tail tests and the power of the test. The
book also highlights the importance of fixing these
boundary conditions in enhancing the authenticity of
research findings and improving the chances of
research papers being accepted by respected
journals. Further, it explores the significance of
sample size by showing the power achieved in
selected doctoral studies. Procedure has been
discussed to fix power in the hypothesis testing
experiment. One should usually have power at least
0.8 in the study because having power less than this
will have the issue of practical significance of
findings. If the power in any study is less than 0.5
then it would be better to test the hypothesis by
tossing a coin instead of organizing the experiment.
It also discusses determining sample size and power
using the freeware G*Power software, based on
twenty-one examples using different analyses, like ttest, parametric and non-parametric correlations,
multivariate regression, logistic regression,
independent and repeated measures ANOVA, mixed
design, MANOVA and chi-square.
Veertig voordrachten over vrijheid door de Indiase
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wijsgeer (1895-1986).
Twee artikelen uit 1784 en 1786 van de Duitse
filosoof (1724-1804) over de mogelijkheid zich met
behulp van het denken uit onmondigheid en illusie te
bevrijden.
Contributed articles presented at the National
Seminar on Peace Process in North East India
orgnaised by the Indian Council of Social Science
Research, North Eastern Regional Centre, Shillong
at the North Eastern Hill University on 20th and 21st
Oct. 2005
Issues for 1919-47 include Who's who in India; 1948,
Who's who in India and Pakistan.
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom
zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de
verklaring in culturele verschillen, het klimaat of
geografische omstandigheden? Of is er een andere
oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de
snelst groeiende economieën ter wereld en blijven
andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo,
ondergedompeld in geweld en armoede? Daron
Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat
het de politieke en economische instituties zijn die het
economische succes of falen van een land bepalen;
instituties die innovatie en economische groei stimuleren
en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren
hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén
daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In ZuidKorea legt de overheid verantwoording af aan de burgers
en heeft de bevolking volop economische kansen; het
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land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal
geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en
hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek
en historische research hebben de auteurs een nieuwe,
overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons
met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een
dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom.
Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT.
Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die
deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als
belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James
Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een
wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige.
`Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why
Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik
onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann
`Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek
geschreven, dat het verdient te worden gelezen door
politici en economen waar ook ter wereld.' Het
Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit
boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter
hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden &
ziektekiemen
Online has:
Kritische analyse van het doel, de achtergrond en
middelen van de Amerikaanse buitenlandse politiek, met
details over en historische overzichten van de wijze
waarop doelen worden bereikt.
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WHAT VALUABLE COMPANY IS NOBODY BUILDING?
The next Bill Gates will not build an operating system.
The next Larry Page or Sergey Brin won't make a search
engine. If you are copying these guys, you aren't
learning from them. It's easier to copy a model than to
make something new: doing what we already know how
to do takes the world from 1 to n, adding more of
something familiar. Every new creation goes from 0 to 1.
This book is about how to get there. 'Peter Thiel has built
multiple breakthrough companies, and Zero to One
shows how.' ELON MUSK, CEO of SpaceX and Tesla
'This book delivers completely new and refreshing ideas
on how to create value in the world.' MARK
ZUCKERBERG, CEO of Facebook 'When a risk taker
writes a book, read it. In the case of Peter Thiel, read it
twice. Or, to be safe, three times. This is a classic.'
NASSIM NICHOLAS TALEB, author of The Black Swan
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