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Szczecin, dnia 13.02.2012 r.
Szanowni Państwo,
Sogeti SA, Europejskie Biuro Statystyczne EUROSTAT oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości z
siedzibą w Szczecinie serdecznie zapraszają na szkolenie pt.:

„Eurostat – łatwy i darmowy

dostęp do statystyk europejskich” (Wstęp wolny)
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej nt. informacji znajdujących się na
stronie internetowej Eurostatu

ec.europa.eu/eurostat, dot. wybranych zagadnień i badań

statystycznych prowadzonych przez Eurostat, sposobów wyszukiwania oraz prezentacji informacji
pochodzących z tej bazy, a takŜe dostępności publikacji, analiz, itp.

Szkolenie kierowane jest do osób, które pragną nabyć umijętności wyszukiwania oraz prezentacji
danych (studentów, pracowników akademickich, pracowników administracji publicznej jak i firm
prywatnych, dziennikarzy, etc.)

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz zostaną zapoznani z praktycznymi
aspektami ektrakcji danych. Dzięki rozwiązywaniu przykładowych problemów uczestnicy będą mogą
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce.
Szkolenie poprowadzi pani Joanna Piotrowicz –

specjalista firmy Sogeti SA Luxembourg ds.

promocji.
Szkolenie odbędzie się dnia 01 marca 2012r. w godzinach 09.30 – 16.30 w Ośrodku Szkoleniowym
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32, sala Toronto (poziom 0).

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy
otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości”
http://www.pfp.com.pl/v6n2h_zapisz_sie_na_szkolenie.htm
W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Izabeli Jurkiewicz, tel.: (91) 312-92-22, e-mail:
i.jurkiewicz@pfp.com.pl
lub Pani Joanna Piotrowicz oraz Pani Marta Zimoląg, email:
eurostat.helpdesk@sogeti.lu, tel. +48 223 881 769

Serdecznie zapraszamy !
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Program spotkania

ZETOM-

Eurostat – łatwy i darmowy dostęp do statystyk
europejskich
Godzina
09.30 – 10.30

Temat zajęć

Eurostat: rola i zadania
 Rola Eurostatu i Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS)
 Prezentacja strony internetowej Eurostatu
1.
2.
3.
4.

Wskaźniki polityki UE
Główne zagadnienia statystyczne
Publikacje
Encyklopedia statystyk europejskich

10.30 – 10.45

Przerwa na kawę

10.45 – 12.30

Prezentacja bazy danych Eurostatu
 Wybór informacji
1.
2.
3.
4.

Tabele zdefiniowane
Bazy danych
Metadane
Dostęp do mikrodanych

12.30 – 13.30

Przerwa na lunch

13.30 - 15.00

Narzędzia ekstrakcji danych oraz innych dostępnych usług korzystania
z bazy danych Eurostatu - ćwiczenia
 Narzędzia ekstrakcji danych
1.
2.
3.
4.

TGM (tabele, grafiki i mapy)
Wyszukiwanie danych
Tradycyjne bazy danych handlu zagranicznego (Comext)
Klasyfikacje i nomenklatury

15.00 – 15.15

Przerwa na kawę

15.15 – 16.30

Inne usługi
 Inne usługi
1.
2.
3.
4.

16.30

Darmowa rejestracja
Najczęściej zadawane pytania FAQ
Pomoc uŜytkownika
Pojęcia i definicje

Zakończenie szkolenia

