MS Excel - poziom podstawowy
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/06/30/5707/591482

Cena netto

249,00 zł

Cena brutto

306,27 zł

Cena netto za godzinę

31,13 zł

Cena brutto za
godzinę

38,28

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-07-16

Termin zakończenia
usługi

2020-07-17

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-06-30

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-07-16

Maksymalna liczba uczestników

4

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Kategorie dodatkowe KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki
Piotr Kowalski

Osoba do kontaktu

Agnieszka Okseniuk

E-mail

biuro@zpci.pl

Telefon

503-840-567

Cel usługi
Cel edukacyjny
Poznanie od podstaw programu MS Excel.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
W zakresie szkolenia omawiane są zagadnienia:
-wprowadzenie do programu,
-ustawienia i właściwości kolumn, wierszy, komórek,
-formatowanie zawartości,
-formatowanie warunkowe,
-komentarze,
-podstawowe funkcje i obliczenia tj. SUMA, MAX, MIN itp.,
-wprowadzanie funkcji własnych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, potęgowanie, dzielenie itp.),
-przygotowanie do wydruku i drukowanie,
-powiązania pomiędzy arkuszami,
-sortowanie i filtrowanie danych,
-wykresy - tworzenie i edycja,
-wprowadzenie do funkcji wielopoziomowych,
oraz wiele więcej...

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Zdobycie umiejętności smoadzilnej pracy i wykorzystnaia w celach zawodowym programu MS Excel.

Grupa docelowa
Osoby chcące poznać od podstaw program MS Excel.

Materiały dydaktyczne
Dostęp do platformy e-learningowej Zachodniopomorskiego Centrum Informatyki.
Dodatkowo możliwość wydruku konspektu z zajęć.

Informacje dodatkowe
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki zaprasza na szkolenie MS Excel na poziomie podstawowym.
W trakcie szkolenia poznasz dokładnie jeden z najważniejszych programów stosowanych w wielu
ﬁrmach. Program szkolenia obejmuje od podstaw czyli wprowadzenia do najważniejszych skrótów i
technik szybkiego poruszania się po arkuszu oraz jego właściwościach, tworzenia funkcji i zarządzania
danymi jak również wprowadzenie w bardziej zaawansowane narzędzia takie jak np. funkcje logiczne
itp.. Szkolenie prowadzone w formie praktycznych ćwiczeń przy komputerach.
W ramach szkolenia zapewniamy:
-Indywidualne miejsce przy komputerze
-Mała liczebność grupy od 2 do max 3 lub 4 osób!!!
-Doświadczonego trener z wieloletnim stażem i Certyfikacjami
-Certyfikację uczestników szkolenia w języku polskim i angielskim
-Drobny poczęstunek: kawa (w tym espresso, latte itp.), herbata, ciastka kruche, cukierki.
Szkolenie prowadzone w trybie cyklicznym, zaproponuj swoje terminy.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

MS Excel

2020-07-16

16:30

20:30

4:00

2

MS Excel

2020-07-17

16:30

20:30

4:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Piotr Kowalski

Obszar specjalizacji

Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych.
Biznes elektroniczny

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ponad 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń IT

Wykształcenie

Absolwent Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły
Technik Komputerowych w Warszawie o kierunku
Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych
oraz dodatkowej uczelni o specjalizacji: Biznes
Elektroniczny. W czasie studiów pełnił funkcję
prezesa uczelnianego koła informatycznego.
Posiada kwalifikacje pedagogiczne uzyskane na
podstawie kursu kwalifikacyjnego.

Lokalizacja usługi
Adres:
Boguchwały 18
71-531
Szczecin,
zachodniopomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
woj.

