
KALKULIMI I
AVANCUAR I 
TABELAVE

Kandidatët e certifikuar me modulin ECDL / ICDL Kalkulimi i Avancuar 
i Tabelave mund te:

KUJT I DEDIKOHET KY MODUL?

•  Prodhojnë informacion me cilësi superiore
•  Arrijnë te informacioni kyç më shpejtë dhe më lehtë
•  Ofrojnë analiza më të detajuara
•  Përpilojnë raporte më të sofistikuara
•  Përdorin vegla më të avancuara të funksioneve dhe analizave për editimin dhe trajtimin e të dhënave
•  Përdorin macros gjatë aplikacioneve në kalkulimin e tabelave

Kandidatët e ardhshëm  potencial duhet të kenë certifikimin ECDL / ICDL ose përvojë të mëparshme të 
përdorimit të kompjuterëve dhe aplikacioneve softuerike. Në mënyrë të veçantë , këta do të jenë individë
të cilët përdorin një gamë të gjerë të funksioneve të avancuara brenda një aplikacioni për kalkulimin 
e tabelave, si për përdorim personal ashtu edhe atë profesional. Aplikacionet për kalkulimin e avancuar të 
tabelave ju mundësojnë kandidatëve të manipulojnë dhe prodhojnë informacion të saktë të të dhënave 
si dhe të sjellin analiza kyçe. Certifikata e modulit ECDL / ICDL Kalkulimi i Avancuar i Tabelave është 
projektuar veçanërisht për të pajisur kandidatët me aftësitë dhe kompetencat që ju mundësojnë atyre 
zotërimin e funksioneve më të avancuara të aplikacioneve për kalkulimin e tabelave.
Për të mësuar më shumë në lidhje me këtë modul mësimor dhe materialeve trajnuese
si dhe për të gjetur qendrën tuaj më të afërt të akredituar, ju lutemi vizitoni www.ecdl-kosova.org 

ECDL KOSOVA  Phone: 044-507575  Email: admin@ecdl-kosova.org

ECDL / ICDL Kalkulimi i Avancuar i Tabelave është një program certifikues 
i nivelit të lartë i cili ju jep mundësi kandidatëve t’i përmirësojnë shkathtësitë 
për kalkulimin e tabelave në nivel ekspertesh. Kjo u lejon atyre përdorimin 
e aplikacioneve te avancuara në kalkulimin e tabelave për të prodhuar  
informacion menaxherial të një cilësie më të lartë.

Certifikatat e lëshuara nga ECDL Kosova vlejnë ndërkombëtarisht.


