SOLIDWORKS EDUCATION

INNOWACYJNA NAUKA PROJEKTOWANIA
I TWORZENIA PRODUKTÓW

ZAAWANSOWANE, ŁATWE
W UŻYCIU, INTUICYJNE
PROJEKTOWANIE 3D I NIE TYLKO
Z PROGRAMEM SOLIDWORKS EDUCATION
Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy użytkownicy systemów CAD muszą nie tylko projektować — wykonują także symulacje, są odpowiedzialni za innowacje, wizualizacje i przekazywanie
informacji przy rozwijaniu nowych pomysłów. Program SOLIDWORKS® Education to zaawansowane, wciągające, praktyczne oprogramowanie umożliwiające zrozumienie i opracowywanie
projektów dla realnego świata. Zintegrowane oprogramowanie 3D, program nauczania oraz lekcje
sprawiają, że opracowywanie projektów jest łatwe do opanowania i nauczania oraz ekscytujące.

Zapewnij swoim uczniom lepszy start zawodowy
Program SOLIDWORKS Education oferuje szeroki wachlarz sprawdzonych narzędzi — projektowanie inżynierskie, symulacje mechaniczne i przepływu, tworzenie zrównoważonych
projektów, instalacje elektryczne, dokumentacja, wizualizacja — w jednym zintegrowanym,
łatwym do opanowania pakiecie oprogramowania.

Dla wykładowców — popraw warunki nauki studentów dzięki dostosowanym programom
nauczania i pomocom naukowym

Dla studentów — zobacz, jak SOLIDWORKS przyspiesza tworzenie projektów
Dla naukowców — korzystaj z SOLIDWORKS, aby przyspieszać odkrycia i osiągać nowe poziomy wydajności
Dzięki programowi SOLIDWORKS Education masz dostęp do narzędzi projektowania 3D wykorzystywanych przez miliony specjalistów w dziedzinie inżynierii i projektowania z całego świata.
Oprogramowanie SOLIDWORKS umożliwia inżynierom oraz projektantom z każdej branży spełnienie oczekiwań dotyczących tworzenia nowatorskich produktów najwyższej jakości w krótszym
czasie i po niższych kosztach.
• Opracowywanie szczegółowych projektów
• Precyzyjna dokumentacja projektów i list części
• Analiza i weryfikacja projektów
• Tworzenie dynamicznych ilustracji i wizualizacji technicznych dla celów prezentacji projektów
• Korzystanie z PDM w celu zarządzania plikami wykorzystywanymi w projekcie

SOLIDWORKS
EDUCATION
To rozbudowane narzędzie do nauczania projektowania CAD i tworzenia projektów inżynierskich
obejmuje oprogramowanie 3D oraz szeroki zbiór ćwiczeń, a także interaktywnych materiałów
edukacyjnych. SOLIDWORKS Education to jedyny w swoim rodzaju zbiór zasobów do nauczania
mechanicznego projektowania CAD 3D, weryfikacji projektów i zarządzania danymi. Produkty
edukacyjne SOLIDWORKS są wykorzystywane w ponad 80% najlepszych na świecie szkół
inżynierskich, zapewniając studentom oraz naukowcom funkcjonalność i łatwość użytkowania,
a także niemal natychmiastową możliwość efektywnej pracy.

Elementy oferty programu SOLIDWORKS Education
• SOLIDWORKS 3D Design

• Program nauczania

• SOLIDWORKS Simulation

• Student Edition

• SOLIDWORKS Plastics

• DraftSight

• SOLIDWORKS Electrical

• Student Access

• SOLIDWORKS MBD

• Certification

• SOLIDWORKS Composer

• Student Sponsorship

• SOLIDWORKS Visualize

• MySolidWorks dla studentów

• SOLIDWORKS Apps for Kids

Dzięki programowi SOLIDWORKS Education studenci i wykładowcy mogą
skupić się na tym, co naprawdę ważne — pielęgnowaniu nowych pomysłów,
rozwiązywaniu problemów, pracy zespołowej i innowacyjności.

SOLIDWORKS 3D DESIGN
SOLIDWORKS Premium obejmuje rozległe rozwiązania 3D z zaawansowanymi możliwościami
projektowania, symulacji, w tym symulacji ruchu oraz weryfikacji projektów, zaawansowanego
wyznaczania tras przewodów i rur, inżynierii odwrotnej i nie tylko.

Poznaj wszystkie korzyści kompletnego rozwiązania do projektowania 3D
w SOLIDWORKS Premium:
• Tworzenie uszczegółowionych części, złożeń oraz rysunków produkcyjnych
• Testowanie wydajności produktu dzięki bogatym możliwościom symulacyjnym,
w tym analizy ruchu w czasie i statycznej analizy liniowej
• Rozwiązywanie skomplikowanych problemów ze złożeniami oraz technologiczności
dzięki analizie stosu tolerancji i analizie kosztów
• Uproszczenie zadań projektowych dzięki takim narzędziom, jak zaawansowane
spłaszczanie powierzchni
• Inżynieria odwrotna pomocna w analizie i identyfikacji kluczowych operacji
• Dołączenie modelu płytki drukowanej (PCB) do projektu mechanicznego
• Plany rozmieszczenia kabli i rur
• Praca z zeskanowanymi danymi 3D

Rozwiązania SOLIDWORKS Simulation
obejmują następujące możliwości:
ANALIZA SPADKU CIŚNIENIA
ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCI
ANALIZA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
ANALIZA STRUKTURALNA
CIEPLNA ANALIZA STRUKTURALNA
ANALIZA DRGAŃ
ANALIZA NAPRĘŻEŃ LINIOWYCH
ANALIZA CZĘŚCI Z TWORZYW
SZTUCZNYCH I GUMOWYCH
ANALIZA ZMĘCZENIOWA

SOLIDWORKS SIMULATION
Każdy inżynier oraz projektant ma możliwość symulowania i analizowania wydajności projektu za pomocą szybkich, łatwych w użyciu, zintegrowanych z CAD rozwiązań SOLIDWORKS
Simulation. Dają one możliwość zastosowania zaawansowanych technik symulacyjnych do
testowania wydajności już podczas projektowania.
Zaawansowane narzędzia SOLIDWORKS Simulation Premium dają cenne możliwości, które
pomagają inżynierom i projektantom w poprawianiu niezawodności w sposób efektywny
kosztowo, bez względu na materiał czy środowisko użytkowania. Dają one możliwość sprawnego oceniania projektów pod kątem reakcji nieliniowych i dynamicznych oraz materiałów
kompozytowych.
SOLIDWORKS Sustainability dostarcza narzędzi do przesiewowej oceny cyklu życia (life cycle
assessment, LCA) czynników środowiskowych całego projektu z możliwością płynnej integracji z procesem projektowania. Przeprowadzaj LCA bezpośrednio w oknie projektowania
SOLIDWORKS 3D. Pakiet narzędzi obejmuje następujące elementy:
• Ocena części
• Wyszukiwanie alternatywnych materiałów
• Wskaźniki oddziaływania na środowisko
• Możliwość oceny zarówno części, jak i złożeń
Używaj parametrów, takich jak typ oraz odległość transportu, zużycie energii w fazie montażu i w fazie użytkowania. Elastyczne dane wejściowe, takie jak poziom użycia surowców
wtórnych i scenariusze wycofywania z eksploatacji, umożliwiają bardziej szczegółowe ocenianie. Można nawet wykonywać porównania środowiskowe zależne od czasu, z użyciem
różnych okresów eksploatacji poszczególnych rozwiązań projektowych.

SOLIDWORKS PLASTICS
SOLIDWORKS Plastics oferuje łatwe w użyciu symulacje formowania wtryskowego bezpośrednio
w projekcie części z tworzyw sztucznych oraz form wtryskowych, jak również zaawansowane
narzędzie analizy CAE. Oprogramowanie symuluje przepływ stopionego tworzywa sztucznego
podczas formowania wtryskowego w celu przewidywania wad produkcyjnych wyprasek i form.
Zapewnia narzędzie do szybkiej oceny technologiczności już podczas projektowania, aby wyeliminować kosztowne przeróbki form, poprawić jakość wyprasek, a także skrócić czas wprowadzania
produktu na rynek. Narzędzie Results Adviser podpowiada działania służące rozwiązywaniu problemów oraz praktyczne porady projektowe, które pomagają użytkownikom w diagnozowaniu
możliwych problemów i znajdowaniu sposobów ich uniknięcia.
Łatwe do opanowania i stosowania oprogramowanie SOLIDWORKS Plastics jest całkowicie
osadzone w środowisku CAD SOLIDWORKS, dzięki czemu projekty można analizować
i modyfikować podczas ich optymalizacji pod kątem formowania, dopasowania i funkcjonowania.

SOLIDWORKS ELECTRICAL
Rozwiązania SOLIDWORKS Electrical są integralną częścią portfolio oprogramowania
SOLIDWORKS do projektowania i symulacji. Spójny, zaawansowany, intuicyjny zestaw funkcji
projektowania instalacji elektrycznych, w pełni zintegrowanych z SOLIDWORKS. Konstruktorzy
i projektanci mogą tworzyć projekt systemu elektromechanicznego, który jest zintegrowany
od samego początku i uniknąć kosztownych przeróbek na dalszych etapach.
SOLIDWORKS Electrical Professional łączy w sobie funkcjonalność tworzenia schematów
elektrycznych z zaawansowanym, łatwym w użyciu pakietem narzędzi do projektowania 3D.
Dane pochodzące ze schematów elektrycznych można integrować z modelem SOLIDWORKS
3D maszyny lub innego produktu — dwukierunkowo i w czasie rzeczywistym — dzięki projektowaniu elektryki i mechaniki w jednym środowisku.
Łatwe udostępnianie danych między projektantami instalacji elektrycznych CAD (ECAD)
i mechanicznych CAD (MCAD) za pomocą narzędzia CircuitWorks™ w SOLIDWORKS.
CircuitWorks umożliwia użytkownikom udostępnianie, porównywanie, aktualizowanie
śledzenie danych projektowych instalacji elektrycznych, dzięki czemu mogą szybciej
rozwiązywać problemy związane z integracją projektów elektrycznego i mechanicznego.

SOLIDWORKS MBD
SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition) to rozwiązanie zintegrowane z SOLIDWORKS, umożliwiające przekazywanie dokumentacji produkcyjnej w postaci plików 3D, zamiast tradycyjnych
rysunków 2D.
SOLIDWORKS MBD pomaga definiować, organizować i publikować informacje o technologii produkcji
(product manufacturing information, PMI), w tym dane modelu 3D, w standardowych formatach
plików (takich jak pliki SOLIDWORKS, eDrawings® i 3D PDF). Oprogramowanie definiuje proces produkcyjny bezpośrednio w 3D, co przyczynia się do usprawnienia produkcji, skrócenia czasu trwania
cyklu, ograniczenia liczby błędów oraz zachowania zgodności ze standardami branżowymi.
• Definiowanie 3D PMI: wymiary, tolerancje, dane modeli, wykończenie powierzchni, symbole
spoiny, lista materiałów, tabele, notatki i inne adnotacje
• Organizowanie 3D PMI na bazie modeli 3D w przejrzysty i uporządkowany sposób, który umożliwia łatwe przeszukiwanie
• Dostosowanie wyjściowych szablonów 3D pod kątem różnego ich przeznaczenia, jak rysunki techniczne i zapytania ofertowe (RFQ), a także działów, takich jak eksploatacja, produkcja, zapewnienie
jakości i zaopatrzenie
• Publikacja danych 3D i PMI w standardowych dla branży formatach plików, takich jak PDF 3D
i eDrawings
• Obsługa standardów branżowych, takich jak standard wojskowy
• Oszczędność czasu dzięki bezpośredniemu udostępnianiu i archiwizacji danych 3D

SOLIDWORKS COMPOSER
SOLIDWORKS Composer™ umożliwia łatwe wykorzystywanie istniejących danych projektowych
3D do szybkiego tworzenia i aktualizowania wysokiej jakości zasobów graficznych, które są w pełni
związane z projektem 3D. Użytkownicy mogą rutynowo tworzyć materiały graficzne 2D i 3D do
przekazywania informacji o produkcie oraz ilustracje techniczne równolegle z opracowywaniem
produktu, co upraszcza proces dokumentowania i skraca czas wprowadzania produktu na rynek.
• Synchronizacja komunikacji technicznej z procesem projektowania, aby elementy graficzne były aktualizowane automatycznie w momencie wprowadzenia zmian
• Wcześniejsze opracowywanie treści komunikacji technicznej, na bieżąco aktualizowanej,
bez czekania, aż projekt zostanie ukończony
• Prezentowanie produktu przed jego zbudowaniem za pomocą ilustracji 2D i 3D oraz interaktywnych animacji
• Bardziej wizualna i efektywna komunikacja techniczna dla zespołów produkcyjnych
i serwisowych, dostawców oraz klientów, niezależnie od języka i uwarunkowań
kulturowych, co ogranicza zapotrzebowanie na tłumaczenia

Ilustracja zamieszczona dzięki uprzejmości Vasileiosa Thalassinosa

SOLIDWORKS VISUALIZE
Produkty SOLIDWORKS Visualize łączą w sobie najlepsze w branży funkcje renderowania
z funkcjami i tokiem prac zorientowanymi na projektowanie, ułatwiając i przyspieszając tworzenie treści wizualnych. Prosty, intuicyjny interfejs umożliwia użytkownikom o każdym poziomie
umiejętności łatwe tworzenie bogatych treści jakości fotograficznej dla usprawnienia podejmowania decyzji na bazie modeli 3D. Importowanie plików SOLIDWORKS, Autodesk® Alias®, Rhino®,
SketchUp® i wielu innych formatów CAD. Następnie tworzenie atrakcyjnych scen i możliwie
najbardziej realistycznych treści.
Możesz dopasować czas renderowania do bieżących wymagań tworząc przekonujące,
realistyczne filmy i obrazy, pokazując swój produkt w różnych sceneriach i dokładnie symulując
rzeczywiste oświetlenie oraz skomplikowane materiały. Łatwe dodawanie ruchu, tworzenie
360-stopniowych obrotów lub animowanie kamer, materiałów, modeli czy nawet słońca.
Zmiany są wyświetlane w czasie rzeczywistym, co gwarantuje maksymalną elastyczność i szybkość. Dzięki narzędziom SOLIDWORKS Visualize połączonym bezpośrednio z SOLIDWORKS CAD
można automatycznie aktualizować modele za pomocą funkcji „Live CAD Update”, zapewniając
sobie naprawdę płynną pracę.

SOLIDWORKS APPS FOR KIDS
SOLIDWORKS Apps for Kids dostarcza dzieciom w wieku od 4 do 14 lat emocji związanych
z wyobrażaniem sobie i projektowaniem własnych kreacji. Zestaw aplikacji sprowadza proces
projektowania do mniejszych kroków tworzenia, nadawania stylu, formy i opracowywania koncepcji, a następnie ich prezentacji i udostępniania innym.
Aplikacje sieciowe, dostępne na tablety i inne urządzenia mobilne, SOLIDWORKS Apps for Kids —
jak Shape It, Style It, Mech It, Capture It, Show it, Print It — dostarczają dzieciom inspiracji
i pozwalają im poznawać zagadnienia związane z projektowaniem w zabawny i ciekawy sposób.

LICENCJE SOLIDWORKS
Wykorzystaj najnowsze osiągnięcia SOLIDWORKS do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych na świecie
problemów projektowych
Licencje SOLIDWORKS skutecznie i niedrogo spełniają
wymagania instytucji edukacyjnych, naukowców i firm
komercyjnych.

Oprogramowanie SOLIDWORKS Research Edition jest wydawane w tym samym czasie co edycje komercyjne, dzięki czemu
narzędzia i projekty są zawsze aktualne.

Licencja SOLIDWORKS Research daje naukowcom dostęp
do najnowszych technologii SOLIDWORKS, łącząc ze sobą
użytkowników z całego świata. Nie ma żadnych ograniczeń
co do wykorzystywania w publikacjach, branżowo finansowanych projektach, przenoszeniu własności intelektualnej
i wnioskach patentowych. Nie ma też edukacyjnego znaku
wodnego (co pozwala bez przeszkód prezentować wyniki prac).

Infografika pokazuje wymagania licencyjne i edycje oprogramowania (do celów edukacyjnych, dla grup studentów,
do badań naukowych i użytku komercyjnego). Licencja
SOLIDWORKS Education Edition służy jedynie do celów
edukacyjnych związanych z zajęciami wykładowymi lub
laboratoryjnymi, nie do celów naukowych.

KTÓREJ EDYCJI SOLIDWORKS POTRZEBUJĘ?

FIRMA/
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWE

WYKONAWCA

PRACOWNIK

BIZNES
COMMERCIAL EDITION
JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ W NASTĘPUJĄCEJ SYTUACJI:

SPECJALISTYCZNY
INSTYTUT
BADAWCZY

SPECJALISTYCZNY
INSTYTUT
EDUKACYJNY

PRAKTYKANT

NAUKOWIEC

BADANIA

ZAJĘCIA WYKŁADOWE

RESEARCH EDITION

WYKŁADOWCA

STUDENT

PRACE ĆWICZENIOWE

EDUCATION EDITION

STUDENT EDITION
TO POTRZEBUJESZ NASTĘPUJĄCEJ EDYCJI:

Osoba zatrudniona przez firmę lub przedsiębiorstwo handlowe.................................................................................

SOLIDWORKS COMMERCIAL EDITION

Osoba pracująca w firmie lub przedsiębiorstwie handlowym, w instytucji akademickiej.........................................

SOLIDWORKS COMMERCIAL EDITION

Osoba prowadząca badania finansowane ze źródeł zewnętrznych.............................................................................

SOLIDWORKS RESEARCH EDITION

Student/pracownik naukowy korzystający z oprogramowania do własnej nauki lub do celów akademickich......

SOLIDWORKS EDUCATION EDITION

Student korzystający z oprogramowania do wykonywania zadanych prac ćwiczeniowych....................................

SOLIDWORKS STUDENT EDITION

PROGRAM NAUCZANIA
Wykładowcy odgrywają kluczową rolę w wychowaniu nowej generacji inżynierów i innowacyjnych projektantów, a firma SOLIDWORKS jest gotowa zapewnić wszystkim wszelką możliwą
pomoc. Naszym celem jest kompletne narzędzie nauczania CAD z oprogramowaniem i lekcjami.
Przewodnik po podstawach SOLIDWORKS Education Edition - oprogramowania do projektowania
3D i symulacji - daje studentom podstawową wiedzę o procesie projektowania inżynierskiego.
Materiały dostępne są w wielu językach (w zależności od lekcji). W pakiecie są również setki
krótkich samouczków online dotyczących SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS
Motion i SOLIDWORKS Flow Simulation.

Więcej informacji można
znaleźć na stronie
internetowej pod adresem
www.solidworks.com/
educurriculum

STUDENT EDITION
Dzięki umiejętności pracy z SOLIDWORKS studenci mają wyraźną przewagę na rynku pracy
w branży inżynierskiej i projektowania przemysłowego. Łatwe w użyciu oprogramowanie
SOLIDWORKS Student Edition pozwala studentom doskonalić umiejętności poza zajęciami,
ponieważ uczą się dzięki niemu projektowania lepszych produktów.
• SOLIDWORKS Student Edition obejmuje SOLIDWORKS CAD, SOLIDWORKS Simulation,
SOLIDWORKS Plastics, funkcje animacji, standardową bibliotekę, fotorealistyczne
renderowanie i eDrawings

Więcej informacji można
znaleźć na stronie
internetowej pod adresem
www.solidworks.com/
studentedition

• Obszerna dokumentacja online i samouczki
• Opcje językowe dla określonego oprogramowania, w tym: angielski, francuski, niemiecki,
hiszpański, włoski, japoński, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, polski, koreański,
czeski, brazylijski, portugalski i rosyjski
• 12-miesięczny okres użytkowania licencji

Prawo do zakupu
Oprogramowanie SOLIDWORKS Student Edition jest dostępne dla uczniów szkół średnich
i wyższych (którzy mogą potwierdzić swoje uczestnictwo w programie nauczania prowadzącym do uzyskania tytułu zawodowego lub uczestnictwo w programie nauczania w pełnym
wymiarze czasu prowadzącym do uzyskania świadectwa ukończenia), a także pełnoetatowych
pracowników akademickich wykorzystujących oprogramowanie do własnej nauki lub do celów
akademickich. Użytkowanie komercyjne i instytucjonalne jest zabronione.

DRAFTSIGHT
DraftSight® to bezpłatny*, autonomiczny, profesjonalny produkt 2D CAD, dzięki któremu profesjonalni użytkownicy CAD, studenci oraz wykładowcy mogą tworzyć, edytować i wyświetlać
pliki DWG. Wersja ta działa w systemach Windows®, Mac®i Linux i obejmuje dostęp do wsparcia
społecznościowego online oraz licznych zasobów do nauki.

*Wymagane połączenie z Internetem i aktywacja.
Oprogramowania SOLIDWORKS Student Edition nie można sprzedawać, przenosić, wynajmować, modyfikować ani
kopiować. Wszelkie nadużycia warunków umowy licencyjnej dotyczącej oprogramowania spowodują utratę prawa do
korzystania z tego oprogramowania.

Aby pobrać DraftSight,
należy wejść na stronę
www.DraftSight.com

DOSTĘP DLA STUDENTÓW POZA ZAJĘCIAMI
Więcej informacji można
znaleźć na stronie
internetowej pod adresem
www.solidworks.com/
studentaccess

Projektowanie w dowolnym czasie i miejscu dzięki oprogramowaniu
SOLIDWORKS Student Access
Program licencyjny SOLIDWORKS Student Access umożliwia studentom używanie oprogramowania SOLIDWORKS poza salą wykładową — zawsze i wszędzie. Dzięki nowatorskiemu programowi
licencyjnemu SOLIDWORKS Education Edition studenci mogą logować się z dowolnego miejsca na
terenie kampusu, z domu, a nawet z dala od domu.
Szkoły, które biorą udział w programie licencyjnym Student Access, dają studentom możliwość
pracy nad zadaniami w trybie zdalnym lub poza godzinami zajęć, co zwiększa stopień
wykorzystania oprogramowania przez studentów, ułatwia nauczanie na odległość, a także
umożliwia współpracę poza uczelnią i samodzielną naukę.
Licencje Student Access są BEZPŁATNE. Każda instytucja biorąca udział w programie może udzielać
licencji studentom do użytku poza kampusem, oszczędzając zasoby laboratoryjne i pozwalając
studentom pracować z dowolnego miejsca. Licencje Student Access mogą być wykorzystywane
do wspierania zajęć pozalekcyjnych, programów nauczania na odległość i umów wykonawczych
(articulation agreement). Niektóre nie wymagają nawet połączenia z uczelnianym serwerem.

Wykładowcy: Wykładowcy mają możliwość zdalnego przygotowywania się, zadawania
prac domowych i indywidualnej nauki. Mogą również przygotować się indywidualnie do
egzaminów certyfikacyjnych, a także doskonalić obsługę oprogramowania SOLIDWORKS
podczas przerw w zajęciach dydaktycznych.
Studenci: Studenci natomiast mogą pracować z dowolnego miejsca, odrabiać prace
domowe i realizować inne zadania w czasie wolnym od zajęć. Docenią też korzystanie
z licencji do samodzielnej nauki lub udziału w kursach nauczania na odległość, uczestnictwa
w programach uczelnianych, przygotowywania się do egzaminów dyplomowych, tworzenia
osobistych portfolio i udziału w konkursach studenckich.

Więcej informacji można
znaleźć na stronie
internetowej pod adresem
www.solidworks.com/
educertification

CERTIFICATION

Program certyfikacji SOLIDWORKS Certification daje studentom możliwość zademonstrowania
posiadanej specjalistycznej wiedzy w zakresie modelowania brył SOLIDWORKS 3D, opracowywania koncepcji projektów oraz tworzenia zrównoważonych projektów. Dzięki udziałowi w programie
mogą oni także pokazać innym, jak ważny jest dla nich rozwój zawodowy. Program certyfikacji
SOLIDWORKS daje studentom wyraźną przewagę na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy.

CSWA-Academic: Certyfikacja Certified SOLIDWORKS Associate Academic dla studentów z co
najmniej 6–9 miesiącami doświadczenia w pracy z SOLIDWORKS i podstawową wiedzą w zakresie inżynierii, podstaw teoretycznych i praktyki.

Akademicki CSWP: Uczestnicy programu Certified SOLIDWORKS Professional Academic
pomyślnie zdają nasze zaawansowane egzaminy sprawdzające umiejętności.

CSDA: Uczestnik programu Certified Sustainable Design Associate wykazuje zrozumienie zasad
oceny środowiskowej i zrównoważonego projektowania.

CSWSA-FEA: Uczestnik programu Certified SOLIDWORKS Simulation Associate Finite Element
Analysis ma podstawową wiedzę na poziomie praktykanta w zakresie zasad analizy naprężeń
i metody elementów skończonych (FEM).

SOLIDWORKS Accredited Educator Certification: Certyfikacja SOLIDWORKS Accredited
Educator stanowi poświadczenie rozwoju zawodowego dowodzące technicznej biegłości i umiejętności w zakresie zajęć wykładowych.
TECE: Egzamin Technology Educator Competency Exam jest przeznaczony dla nauczycieli,
którzy nauczają przy użyciu oprogramowania SOLIDWORKS i wykazują biegłość techniczną
w zakresie zajęć wykładowych dotyczących projektowania 3D CAD, symulacji i zrównoważonego projektowania.
Egzaminy te są bezpłatne dla studentów, o ile ich szkoła dołączyła do programu SOLIDWORKS
Academic Certification Provider i ma wykupioną subskrypcję.

STUDENT SPONSORSHIP
Pracodawcy poszukują projektantów dysponujących umiejętnościami obsługi SOLIDWORKS
i zatrudniają inżynierów, którzy myślą twórczo, bezproblemowo współpracują, szybko rozwiązują
problemy i błyskawicznie reagują na zmiany. Konkursy projektowania mogą pomóc studentom
w doskonaleniu tych umiejętności oraz przygotowaniu do pracy.
Dassault Systèmes SolidWorks Corp. może sponsorować Twój zespół i dać Ci dostęp do
zasobów, takich jak SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Electrical czy SOLIDWORKS
Composer. Zespoły sponsorowane przez SOLIDWORKS współzawodniczą w najważniejszych
programach, m.in.:

Więcej informacji można
znaleźć na stronie
internetowej pod adresem
www.solidworks.com/
studentsponsorship

AUVSI: Association for Unmanned Vehicle Systems International
FIRST: For Inspiration and Recognition of Science and Technology. Firma SOLIDWORKS sponsoruje
wszystkie zespoły uczestniczące w regionalnych konkursach FIRST w dziedzinie robotyki.
Formula SAE/Formula Student: Uczelniane konkursy motoryzacyjne
MATE ROV: Marine Advanced Technology Education — misja polega na wykorzystaniu
technologii morskiej, aby zainteresować i poprawić poziom edukacji STEM.

MYSOLIDWORKS DLA STUDENTÓW
MySolidWorks pomaga studentom w zdobywaniu umiejętności, szybszej i efektywniejszej
pracy z SOLIDWORKS. Studenci mogą korzystać z ponad 400 filmów szkoleniowych i uczyć się
pracy z SOLIDWORKS według własnego planu, we własnym tempie — zawsze, wszędzie i na
każdym urządzeniu. MySolidWorks daje studentom następujące możliwości:
• Dostęp do pojedynczych modułów szkoleniowych z wyjaśnieniami, filmami oraz quizami.
• Wyszukiwanie i uzyskiwanie odpowiedzi na pytania
• Pobieranie bezpłatnych modeli CAD 3D i 2D pochodzących od użytkowników i certyfikowanych przez dostawców części, złożeń i nie tylko
• Udostępnianie projektów w ramach usług przechowywania online
• Dostęp do sprawdzonych producentów znajdujących się w pobliżu

Aby przystąpić do
MySolidWorks, należy
wejść na stronę
www.my.solidworks.com

TWÓJ ZESPÓŁ SOLIDWORKS EDU
Zespół SOLIDWORKS EDU współpracuje z Tobą i Twoim lokalnym dystrybutorem (VAR) w zakresie opracowywania programów pomocnych w realizacji celów edukacyjnych przy jednoczesnej
optymalizacji inwestycji.

Zasoby online
goEDU to miejsce, gdzie można znaleźć materiały, które pomogą Ci odnieść sukces z produktami edukacyjnymi SOLIDWORKS. Aby uzyskać dostęp do przewodników instalacyjnych, opisów
produktów, informacji o wsparciu itd., należy wejść na odpowiednią stronę internetową.

Wsparcie w zakresie licencji Student Access
www.solidworks.com/goEDU

Inne pytania
www.solidworks.com/studentsupport

Pomoc dla studentów
studentsupport@3ds.com

Forum z pytaniami i odpowiedziami
http://forum.solidworks.com

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 210 000 różnej
wielkości firm z rozmaitych branż w ponad 140 krajach. Więcej informacji w witrynie www.3ds.com/pl-pl.
Europa/Bliski Wschód/
Afryka
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