Certyfikowane szkolenie AutoCAD z
modułem Google Adwords
Usługa archiwalna
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

2020/02/14/4954/531232

Cena netto

7 800,00 zł

Cena brutto

7 800,00 zł

Cena netto za godzinę

185,71 zł

Cena brutto za
godzinę

185,71

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

42

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-14

Termin zakończenia
usługi

2020-05-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-13

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

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 uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

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

Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego
wypracowano system walidacji i certyfikowania
efektów uczenia się na poziomie
międzynarodowym (lista zidentyfikowanych
certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Uzyskanie kwalifikacji w zakresie umiejętności
projektowania zgodnie z systemem certyfikacji
Autodesk Certified Professional.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Certiport
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i
certyfikowania na mocy innych przepisów prawa

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

T-Matic Grupa Computer
Plus Sp. z o. o.

Osoba do
kontaktu

Małgorzata Zdanowicz

E-mail

malgorzata.zdanowicz@computerplus.com.pl

Cel usługi

Telefon

85 74 89
125

Cel edukacyjny
Rozwój kompetencji pracowników odpowiedzialnych za obsługę programu AutoCAD, nabycie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych: • Wiedza – poznanie funkcji programu AutoCAD •
Umiejętności – rozwój umiejętności praktycznego wykorzystania programu AutoCAD, opanowanie
umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych oraz rysunków przestrzennych (3D) •
Kompetencji społecznych - nabycie umiejętności pracy w zespole, samodzielnego wykorzystania
zdobytych umiejętności, przestrzegania zasad etyki.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Akademia AutoCAD
AutoCAD - Poziom I
Wprowadzenie do pracy z programem, wyświetlanie rysunku, ustawienia rysunku, tworzenie
rysunku. Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe. Warstwy, komendy rysowania,
komendy edycyjne. Tworzenie i modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej. Zarządzanie cechami
obiektów. Techniki konstrukcyjne. Obiekty tekstowe i style. Wprowadzenie do wymiarowania.
Kreskowanie.
AutoCAD - Poziom II
Zaawansowane typy obiektów: splajny, polilinie, regiony, linie podwójne. Bloki i ich atrybuty,
Rysunki odnośników zewnętrznych. Obrazy rastrowe, przestrzeń modelu, rzutnie, skala, karty
arkuszy. Obiekty zagnieżdżone i łączone. Wymiarowanie przestrzeni modelu i papieru. Elementy
dostosowawcze programu
Google Adwords
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przedstawienie platformy reklamowej Google AdWords - co to jest, jak działa, jakie daje możliwości
Poznanie składowych skutecznej kampanii:
Jak napisać dobrą reklamę
Jak dobrać właściwe słowa kluczowe do swojej kampanii
Jak przygotować stronę docelową na potrzeby kampanii
Jakie ustawienia wybrać dla swojej kampanii
Jak mierzyć skuteczność kampanii
Współpraca z agencją interaktywną

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi samodzielnie pracować w programie AutoCAD.
Po pozytywnie zdanym egzaminie ACP uczestnik otrzymuje certyﬁkat ﬁrmy Autodesk. Po ukończeniu
szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat T-Matic oraz zaświadczenie MEN.

Grupa docelowa
Szkolenie w trybie indywidualnym.
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą w szerokim zakresie poznać zasady pracy w programie
AutoCAD.
Od uczestnika wymagana jest znajomość obsługi komputera.
Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która zna podstawy obsługi komputera, która chciałyby
podnieść swoje kwalifikacje w zakresie Komputerowego Wspomagania Projektowania.

Materiały dydaktyczne
Autoryzowane podręczniki firmy Autodesk.

Informacje dodatkowe
Szkolenie w trybie indywidualnym.
Lekcja trwa 45 minut dydaktycznych, a przerwy są elastyczne dostosowane do uczestnika.
Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym.
Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenia MEN.
Termin rozpoczęcia szkolenia może ulec zmianie. Przed zapisaniem się na usługę prosimy
o kontakt telefoniczny z organizatorem szkolenia.
Koszt szkolenia: 7.400,00 zł
Koszt walidacji i certyfikacji: 400,00 zł

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Certyfikowane szkolenie AutoCAD z
modułem Google Adwords

2020-03-14

09:00

17:00

8:00

2

Certyfikowane szkolenie AutoCAD z
modułem Google Adwords

2020-03-15

09:00

17:00

8:00

3

Certyfikowane szkolenie AutoCAD z
modułem Google Adwords

2020-03-21

09:00

17:00

8:00

4

Certyfikowane szkolenie AutoCAD z
modułem Google Adwords

2020-03-22

09:00

17:00

8:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

5

Certyfikowane szkolenie AutoCAD z
modułem Google Adwords

2020-03-28

09:00

17:00

8:00

6

Certyfikowane szkolenie AutoCAD z
modułem Google Adwords

2020-04-18

09:00

11:00

2:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Ewa Kmita

Obszar specjalizacji

AutoCAD

Doświadczenie zawodowe

- 2009 – praktyka studencka w firmie MTM STYL
Sp. z o. o. - 2010- trzy miesięczny staż w firmie
Architekci TOAGI - 2011-2013- architekt wnętrz,
projektant mebli, sprzedawca w firmie ZIMAX 2010- do dziś -certyfikowany trener programu
Autodesk w firmie T-MATIC Grupa Computer Plus
Sp. z o.o. - 2015- do dziś - Własna działalność
gospodarcza

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Osoba z dużym doświadczeniem praktycznym.
Od 2010 roku certyfikowany trener programu
Autodesk w firmie T-MATIC Grupa Computer Plus
Sp. z o.o.

Wykształcenie

2006-2010 Politechnika Białostocka Wydział
architektury kierunek architektura wnętrz
ukończone z tytułem: Inż. architekt 2002-2006
Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu
ukończone z tytułem Technik plastyk, technik
tkacz. 2010 Europejska Akademia fotografii:
kierunek fotografia

Lokalizacja usługi

Adres:
Malmeda Icchoka 1
15-440 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Ośrodek
Szkoleniowy
T-Matic
Grupa
Computer Plus Sp. z o.o. mieści się przy
ulicy Malmeda 1 w ścisłym centrum
Białegostoku z łatwym dostępem z dworca
PKS i PKP (w odległości ok. 3kmsamochodem/ok. 1,5 km pieszo). Jak
również z bliskim dostępem do przystanku
komunikacji
miejskiej
(najbliższy
przystanek znajduje się w odległości ok.
1m od budynku). T-Matic Grupa Computer
Plus Sp. z o.o. jest Autoryzowanym
Ośrodkiem Szkoleniowym i Certyﬁkującym
firmy AutoDesk.

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

osób

z

