
Как да мога да се запиша?
 Изпратете имейл с Вашата заявка на: fandonov@citub.net

 След като сте подали заявката, ще получите имейл с потвърждение и линк

към платформата “Zoom”.

Как се провеждат курсовете?
 В онлайн форма, в реално време и възможност за въпроси към преподавател, чрез

платформата “Zoom”.

 Ще имате достъп да гледате лекциите и да се упражнявате в удобно за вас време.

 Ще имате пълен достъп до материалите от обучението, което ви позволява да

надграждате знанията си с удобно за вас темпо.

Важно: Обучението по предлаганите курсове е напълно безплатно.

КНСБ провежда онлайн обучения по

Microsoft Excel за начинаещи и напреднали

2019/101835 Отговорен социален диалог за достоен живот (Re-dial)

Подпомогнат от Норвегия чрез Норвежки безвъзмездни средства 2014-2021 г., 

в рамките на програма “Социален диалог – Достоен труд”



За курса

Този курс ще ви запознае с основите на софтуера и най-често използваните му възможности. Ще

бъдат подробно разгледани елементите на интерфейса и работата с тях, въвеждането и

обработката на данни, както и визуалното им форматиране. Значителен фокус ще се отдели на

най-полезните и широко използвани вградени математически формули и функциите за работа с

текстови данни. Демонстрирани ще бъдат начини за работа и рефериране на отделни работни

страници и документи, оформяне на диаграми и най-вече овладяване на един от най-силните

инструменти в Excel – Pivot таблицата.

Умения, които ще придобиете:
 Работа с текстови операции; 

 Въвеждане и редактиране на данни;

 Работа с математически формули;

 Форматиране и стилизиране на данни и 

таблици; 

 Използване на формули с условия за 

изпълнение;

 Работа с множество свързани файлове;

 Преобразуване на данни чрез пивот-таблица

За допълнителна информация можете да посетите страницата на проекта: www.knsb-re-dial.net/

За кого е подходящ курсът:

Курсът е подходящ за напълно 

начинаещи, без опит с MS Excel 

или друг подобен софтуер, или 

такива с начални умения за работа, 

които искат да се запознаят с 

пълните професионални 

възможности на приложението. 


