STUDIA WYŻSZE

WYKORZYSTAJ SWOJĄ
ZNAJOMOŚĆ OPROGRAMOWANIA
CATIA RAZEM Z PROGRAMEM
CERTYFIKACJI 3DS!
Dla studentów, osób indywidualnych i klientów

ZDOBĄDŹ
UZNANIE, ZNAJDŹ
LEPSZĄ PRACĘ
I ZWIĘKSZ SWOJE
ZAROBKI!

Program Certyfikacji firmy Dassault Systèmes zapewnia uznanie branży dla
Twoich umiejętności i biegłości wśród najbardziej pożądanych produktów
projektowanych w przemyśle. Dodaje wiarygodności Twojemu CV, udowadnia
Tw o j e u m i e j ę t n o ś c i n a w s p ó ł c ze s n y m ko n k u re n cy j n y m r y n k u p ra cy
i wyróżnia Cię.
Nowa, oparta na praktyce certyfikacja CATIA, potwierdza Twoją znajomość
oprogramowania CATIA i wiedzę o nim oraz możliwości, które są w branży
poszukiwane i nagradzane dobrze płatnymi warunkami pracy.

1/ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA CERTYFIKACJI:

5/ KORZYŚCI:

• Egzaminy online w Autoryzowanych Ośrodkach
Certyfikacji 3DS,

Korzyści programu:

• Przystępna cena,
• Uznanie w branży,

• Spersonalizowany i zabezpieczony Certyfikat dostępny
do natychmiastowego pobrania i wydruku,

• Nadzorowane środowisko.

• Dostępny Link do Twojego profilu w LinkedIn.

2/ KTO POWINIEN ROZWAŻYĆ CERTYFIKACJĘ?

Korzyści zawodowe:

• Studenci,

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród
7000 certyfikowanych przez 3DS inżynierów
(odsetek odpowiedzi 10%) stwierdzono:

• Osoby indywidualne,
• Klienci.

• wzrost wynagrodzenia (10% ankietowanych),

3/ JAKIE CERTYFIKACJE SĄ DOSTĘPNE?
• CATIA Mechanical Designer Specialist (Konstruktor),

• znalezienie lepszej pracy (41% ankietowanych, wśród
studentów 73% ankietowanych),

• CATIA Mechanical Surface Designer Specialist
(Projektant Stylista).

• uznanie w firmie (47% ankietowanych).

Więcej certyfikacji będzie dostępnych wkrótce.

Odwiedź naszą stronę internetową (pod adresem
www.3ds.com/certification) lub skontaktuj się z Centrum
Certyfikacji firmy Dassault Systèmes.
Skontaktuj się z nami pod adresem certification@3ds.com.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Bądź czujny na www.3ds.com/certification

4/ JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
Zalecane ścieżki szkoleniowe:
SZKOLENIE
CATIA Mechanical
Design Fundamentals
40 godzin Online*
CATIA Mechanical
Design Fundamentals
40 godzin Online*
CATIA Surface
Design
8 godzin Online*

PRAKTYKA
Zestaw
przygotowujący
(przykładowy
egzamin)

Zestaw
przygotowujący
(przykładowy
egzamin)

CERTYFIKATY

EGZAMINY
Egzamin CATIA
Part Design
1 godz. Egzamin
45 min praktyczny
na żywo

Egzamin CATIA
Assembly Design
1 godz. Egzamin
45 min praktyczny
na żywo

Tytuł:
MECHANICAL
DESIGNER SPECIALIST

Egzamin CATIA
Part Design
1 godz. Egzamin
45 min praktyczny
na żywo

Egzamin CATIA
Surface Design
2 godziny Egzamin
praktyczny
na żywo

Tytuł:
MECHANICAL SURFACE
DESIGNER SPECIALIST

Z kursów i ćwiczeń online można korzystać zarówno w trakcie zajęć, jak i po nich. Są one dostępne na platformie Companion Learning Space (CLS).
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.3ds.com/training

Nasze produkty, dostosowane do potrzeb 12 gałęzi przemysłu, bazują na platformie
3DEXPERIENCE, oferującej bogaty wybór rozwiązań przeznaczonych dla poszczególnych branż.
Dassault Systèmes, zapewnia użytkownikom intuicyjne środowisko projektowania 3DEXPERIENCE®, oferując przedsiębiorstwom i użytkownikom
indywidualnym nowoczesne, wydajne i kreatywne narzędzia do opracowywania innowacyjnych — i uwzględniających aspekty zrównoważonego rozwoju —
produktów. Udostępnione przez firmę rozwiązania zyskały niezwykłą popularność na całym świecie i zrewolucjonizowały sposoby projektowania, produkcji
oraz serwisowania produktów. Rozwiązania opracowane przez firmę Dassault Systèmes promują innowacje w zakresie komunikacji pomiędzy społecznościami
i poszerzają dostępne w świecie wirtualnym możliwości udoskonalania rzeczywistości. Z rozwiązań Dassault Systèmes korzysta ponad 190 000 różnej
wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
Centrala – Świat
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay
Cedex
Francja

Ameryka Północna
i Południowa
Dassault Systèmes
SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA
+1 781 810 5011
generalinfo@solidworks.com
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• Bezpieczny dostęp do Portalu Certyfikacji 3DS
(https://3ds.virtualtester.com),

• Oparte na praktyce egzaminy na żywo,

