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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Oprogramowanie inżynierskie charakteryzuje sie niezwykłą dynamiką zmian i praktycznie co
roku wprowadzane są nowe wersje oprogramowania z nowymi rozwiązaniami funkcjonalnymi.
Stałe utrzymanie wiedzy inżynierskiej, związanej z systemami CAD/BIM/CAM/PDM na najwyższym
światowym poziomie gwarantuje bezproblemowe użytkowanie nowoczesnej technologii, w
konsekwencji szybsze i doskonalsze jakościowo projekty, co bezpośrednio przekłada się na
mierzalne wyniki finansowe firmy.
Z myślą o naszych Klientach powstało Autoryzowane Centrum Szkoleniowe (ATC) i
Certyﬁkacyjne (ACC). Nasze Centra Szkoleniowe zlokalizowane są w Warszawie, Krakowie, Tychach i

Szczecinie, ale organizowane przez nasz szkolenia i kursy inżynierskie odbywają się na terenie całej
Polski.
Uczestnikom szkoleń zapewniamy Międzynarodowy Certyﬁkat Autodesk, który jest najbardziej
wiarygodnym,
honorowanym
na
całym
świecie
dokumentem,
potwierdzającym
znajomość oprogramowania. Nasi wykładowcy to inżynierowie z wieloletnim stażem i praktyką
zawodową. Dzięki temu programy szkoleniowe są odpowiedzią na najczęściej spotykane problemy
projektowe a szkolenia mają charakter aktywnych warsztatów. Uczestnicy po omówieniu części
teoretycznej, pod okiem instruktora przystępują do samodzielnych ćwiczeń.
Poprzez organizację szkoleń wspieramy inżynierów w ich wysiłkach prowadzących do
zdobycia nowych umiejętności i poszerzaniu już posiadanych aby pomagać im w skutecznym
wejściu i konkurowaniu na rynku pracy. Znakomite oceny zbierane przez naszych wykładowców,
bardzo dobra organizacja szkoleń, dobór i zakres materiału merytorycznego powoduje, że
uczestnicy kursu
tuż po jego ukończeniu zgłaszają swój akces do następnych, rozszerzonych pod
względem tematyki edycji.
Prowadzimy Autoryzowane Centrum Szkoleniowe i Certyﬁkacyjne Autodesk w 4 miastach
Polski: Warszawa, Kraków, Tychy i Szczecin. Centrum szkoleniowe Cadsoft to gwarancja najwyższej
jakości kursów i szkoleń w nowocześnie wyposażonych salach szkoleniowych Cadsoft lub Twojej
pracowni.
PROFESJONALIZM I SPECJALIZACJA. Autoryzowane Centrum Szkoleń (ATC)
Autodesk AutoCAD, Inventor, Revit, Civil, BIM 360, Navisworks
DOŚWIADCZENIE - Przeszkoliliśmy tysiące osób w Autoryzowanym Centrum
Szkoleniowym (ATC) Autodesk
KOMPETENCJE - Wykwalifikowani trenerzy Autodesk z praktycznym doświadczeniem
PRAKTYCZNE PODEJŚCIE - kursy w formie aktywnych i użytecznych warsztatów
WSPARCIE - bezpłatne konsultacje telefoniczne i wsparcie on-line po szkoleniu
CERTYFIKACJA - oficjalny certyfikat sygnowany przez firmę Autodesk
EFEKTYWNOŚĆ - niewielkie grupy gwarantują wsparcie kursanta podczas i po szkoleniu
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – optymalnie dopasowany zakres i intensywność nauki na
kursach indywidualnych
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Referencje_Politechnika_Opolska.pdf Referencje_Akademia_Morska.pdf Referencje_UMCS.pdf
Referencje_Wirtman.pdf Referencje_SUD.pdf.pdf

Inne informacje
CADSOFT posiada następujące akredytacje i certyfikacje:
Laboratorium Edukacyjne ECDL CAD
Centrum Egzaminacyjne ECDL
Laboratorium Mobilne ECDL
Autodesk Authorized Training Center
Autodesk Academic Partner

