AutoCAD poziom podstawowy
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/18/11353/311008

Cena netto

1 107,00 zł

Cena brutto

1 107,00 zł

Cena netto za godzinę

52,71 zł

Cena brutto za
godzinę

52,71

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

21

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-03-11

Termin zakończenia
usługi

2019-03-13

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-03-11

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Kategorie dodatkowe KU

Techniczne
Inne

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

Osoba do kontaktu

Rafał Kurhan

E-mail

rafal.kurhan@bik.edu.pl

Telefon

857440064

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia zapozna się m. in. z podstawami obsługi programu, nauczy się poruszania po
projektach, konstruowania z wykorzystaniem podstawowych narzędzi oraz modyfikacji stworzonych
obiektów płaskich.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Program szkolenia obejmuje:
Wprowadzenie do pracy z programem.
Wyświetlanie rysunku – widoki.
Ustawienia rysunku.
Współrzędne.
Podstawowe narzędzia rysunkowe.
Tworzenie geometrii dwuwymiarowej.
Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej.
Zarządzanie cechami obiektów (warstwy, linie).
Techniki konstrukcyjne.
Obiekty tekstowe i ich style.
Wprowadzenie do wymiarowania.
Kreskowanie.
Wprowadzenie do wydruku.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik szkolenia zapozna się m. in. z podstawami obsługi programu, nauczy się poruszania po

projektach, konstruowania z wykorzystaniem podstawowych narzędzi oraz modyﬁkacji stworzonych
obiektów płaskich.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać
zasadę tworzenia projektów oraz podstaw rysunku
technicznego, między innymi inżynierów budownictwa,
architektów i innych.
Materiały dydaktyczne
Skrypt, notatnik, długopis

Informacje dodatkowe
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie min. 4 osobowej grupy.
Wystawiamy:
- zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydawane na podstawie § 18 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 Nr 34 poz. 186)
- certyfikat Autodesk.

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz
posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,
nr ewidencyjny 2.20/00046/2013

Harmonogram
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

AutoCAD poziom
podstawowy

2019-03-11

09:00

17:00

8:00

2

AutoCAD poziom
podstawowy

2019-03-12

09:00

17:00

8:00

3

AutoCAD poziom
podstawowy

2019-03-13

09:00

14:00

5:00

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Krzysztof Kundziewicz

Obszar specjalizacji

Jako Autoryzowany trener Autodesk specjalizuje
się w szkoleniach z komputerowego
wspomagania projektowania w programie
AutoCAD.

Doświadczenie zawodowe

Od 2012 roku prowadzi szkolenia w obszarze
informatycznym oraz biznesowym. Certyfikowany
trener. Przeszkolił ponad 1000 osób.
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w
obszarze obsługi programu AutoCAD to ponad
4000 godzin.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od 2012 r. prowadzi szkolenia AutoCAD
(wszystkie poziomy).

Wykształcenie

Politechnika Białostocka, studia magisterskie na
wydziale Automatyka i Robotyka

Lokalizacja usługi
Adres:
Obywatelska 102/104
94-104 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

