
Mastering the power of Excel
Business Oriented

Κατακτώντας τη δύναμη του Excel
Ένα πολύτιμο εργαλείο στο εργασιακό περιβάλλον

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 μήνες 

Σύγχρονη εκπαίδευση 20 ώρες
Aσύγχρονη εκπαίδευση 100 ώρες 

4,8 
ECTS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Π. Θ.



Αξιοποιήστε την πλήρη ισχύ του Microsoft Excel 
και αυξήστε την αποτελεσματικότητα στην 
εργασία σας:

Εφαρμόζοντας βασικές και προχωρημένες συναρτήσεις

Διαχειρίζοντας μεγάλα σύνολα δεδομένων

Δημιουργώντας δυναμικές αναφορές

Σε ποιους απευθύνεται:

Υπαλλήλους μεγάλων ή μικρών επιχειρήσεων που 
χρησιμοποιούν ήδη το excel και θέλουν να μάθουν 
προχωρημένες τεχνικές στο Excel, ενδυναμώνοντας την 
θέση τους στο χώρο εργασίας τους

Σε ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελμάτων,  που 
διαχειρίζονται μεγάλα σύνολα δεδομένων

Σε ανέργους που θέλουν να μάθουν στην πράξη το 
δημοφιλέστερο πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων σε 
προχωρημένο επίπεδο, προσθέτοντας στο βιογραφικό 
τους ένα εργαλείο με ζήτηση στην αγορά εργασίας

Δεν απαιτούνται 
προχωρημένες γνώσεις Η/Υ 
παρά μόνο βασικές σε 
επίπεδο αρχαρίων



Στόχος του προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος:

Να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις στις πιο χρήσιμες 
συναρτήσεις του EXCEL

Να μάθει να διαχειρίζεται μεγάλα σύνολα δεδομένων και να 
δημιουργεί αναφορές βάσει αυτών

Να αυξήσει την παραγωγικότητα και την 
αποτελεσματικότητα στην εργασία του

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης 
Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 
Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και 
αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης 
Ποιότητας» (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 
48 του Ν. 4485/2017, όπως αυτή ισχύει.

Διδακτικές ενότητες
Βασικές Αρχές
Advanced tools
Διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων



Άνεργοι
Πολύτεκνοι
ΑμΕΑ
Ομαδικές Εγγραφές
(>= 3 ατόμων  ίδιου φορέα, οργανισμού, εταιρίας, οικογένειας)
Early Entry
3 εβδομάδες πριν την έναρξη του προγράμματος

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

140€

ΚΟΣΤΟΣ

190€

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Όμηρος 
Ιατρέλλης, Λέκτορας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας Βόλος
Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα,
Βόλος, Τ.Κ. 38334 
learning@uth.gr 
24210-06390/66 
https://learning.uth.gr/

Στοιχεία Επικοινωνίας Λάρισα
Γαιόπολις, Π.Ο. Λάρισας – Τρικάλων
Λάρισα, Τ.Κ. 41500
learning@uth.gr 
2410-684752
https://learning.uth.gr/

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 


