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        Płońsk, dnia 26 października 2021 r. 

 

REFRENCJE 

 

Sąd Rejonowy w Płońsku zaświadcza, że Mazowiecka Uczelnia Publiczna z siedzibą w Płocku,  

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock przeprowadziła szkolenie z zakresu „Zastosowanie Microsoft Excel  

w biurze” w dniach 11-12 oraz 25-26 września 2021 r. Szkolenie było skierowane do 9-osobowej grupy 

pracowników Sądu Rejonowego w Płońsku i obejmowało łącznie 28 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzono 

w siedzibie Uczelni na podstawie programu dostosowanego do potrzeb uczestników. 

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie zarówno 

organizacyjnym, jak też merytorycznym. Osoba prowadząca przygotowała się bardzo dobrze do tematu, 

zgłębiając wiedzę z zakresu sądownictwa i potrzeb uczestników szkolenia. Dostosowała tematykę szkolenia 

do praktycznych przykładów związanych z pracą urzędnika sądowego, co znacznie podniosło walory 

jakościowe szkolenia. Ponadto przekazywanie informacji odbywało się w bardzo przystępny, interesujący 

sposób, dostosowany do poziomu umiejętności osób w grupie. Prowadząca odpowiadała na wszystkie pytania 

i rozwiewała wszelkie wątpliwości. Szkolenie zostało przeprowadzone w przyjaznej atmosferze, w sposób 

prosty i zrozumiały. Forma ćwiczeń praktycznych ułatwiła uczestnikom łatwe przyswojenie zagadnień  

z zakresu zastosowania MS Excel. Z całą pewnością wiedzę zdobytą na tym szkoleniu pracownicy 

wykorzystają w codziennej pracy. 

Szczerze polecam Mazowiecką Uczelnię Publiczną jako profesjonalnego organizatora szkoleń,  

ze szczególnym podejściem do uczestników.  
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