
PROGRAM CERTYFIKACJI SOLIDWORKS DLA 
STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW

WYKAż SIę SPECJALISTYCzNą WIEDzą W zAKRESIE MODELOWANIA bRYŁ 
3D W PROGRAMIE SOLIDWORKS I zYSKAJ PRzEWAGę NAD KONKURENCJą
W dzisiejszych miejscach pracy, cechujących się dużą konkurencyjnością, eksperci projektujący przy użyciu 
oprogramowania CAD muszą być najlepsi w tym, co robią. Program certyfikacji SOLIDWORKS® dla środowisk 
akademickich daje studentom i wykładowcom możliwość zademonstrowania posiadanej specjalistycznej 
wiedzy w zakresie trójwymiarowego modelowania brył, opracowywania koncepcji projektów oraz tworzenia 
zrównoważonych projektów w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Dzięki udziałowi w programie mogą oni także 
pokazać innym, jak ważny jest dla nich rozwój zawodowy. Studenci zyskują przewagę konkurencyjną w swoim 
miejscu pracy, natomiast wykładowcy, z korzyścią dla całych szkół, doskonalą swoje umiejętności i jako 
przedstawiciele ds. certyfikacji akademickiej SOLIDWORKS umożliwiają innym uzyskanie certyfikatów.



Zostań Certyfikowanym współpracownikiem 
SOLIDWORKS 
Egzamin na Certyfikowanego współpracownika akademickiego 
SOLIDWORKS (CSWA-Academic) jest dla studentów szansą na 
udowodnienie ich umiejętności w zakresie modelowania brył 
3D w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Kompleksowy test 
online, który jest przeprowadzany oraz sprawdzany przez 
przedstawicieli ds. certyfikacji akademickiej SOLIDWORKS 
sprawdza umiejętności zdających w następujących dziedzinach:

•	 Technologia modelowania 3D w oprogramowaniu CAD

•	 Stosowanie zasad obowiązujących w projektowaniu i inżynierii

•	 Znajomość praktyk i standardów branżowych

Po zaliczeniu egzaminów studenci mogą na wiele sposobów 
pokazać przyszłym pracodawcom, że są Certyfikowanymi 
członkami stowarzyszenia akademickiego SolidWorks  
(CSWA-Academic). M.in. poprzez:

•	 Znalezienie się w katalogu wszystkich certyfikowanych 
członków stowarzyszenia SOLIDWORKS, którego używają 
firmy i osoby w celu wybierania kandydatów

•	 Przesłanie do potencjalnych pracodawców pocztą e-mail 
elektronicznego certyfikatu z nazwą szkoły 

•	 Dołączenie do wiadomości e-mail, wizytówki lub CV logo, 
które jest poświadczeniem zdobytego certyfikatu

Ponadto osoby certyfikowane mają także dostęp do 
Wirtualnego centrum testowania SOLIDWORKS znajdującego 
się pod adresem www.virtualtester.com/SOLIDWORKS, gdzie 
mogą one dalej kierować swoim rozwojem zawodowym.

Przedstawiciel ds. certyfikacji akademickiej 
SOLIDWORKS 
Przedstawiciele ds. certyfikacji akademickiej SOLIDWORKS 
zwiększają ekspertyzę i możliwości rozwojowe instytutu. 
Przyjęcie roli przedstawiciela ds. certyfikacji akademickiej 
pozwala instytutom przeprowadzać następujące testy 
certyfikacyjne dla studentów: 

•	 Certyfikowany współpracownik akademicki SOLIDWORKS – 
CSWA-Academic

•	 Certyfikowany profesjonalista SOLIDWORKS – CSWP

•	 Certyfikowany współpracownik w zakresie projektów 
zrównoważonych – CSDA 

•	 Certyfikowany współpracownik w zakresie SOLIDWORKS 
Simulation i analizy metodą elementów skończonych – 
CSWSA-FEA 

Egzaminy te są bezpłatne dla studentów pod warunkiem, 
że szkoła nosi tytuł przedstawiciela ds. certyfikacji 
akademickiej SOLIDWORKS oraz ma wykupioną subskrypcję. 
(Mają zastosowanie minimalne wymagania pod względem 
liczby licencji, które różnią się dla poszczególnych regionów.) 
Jeżeli uczelnia korzysta z subskrypcji i wykorzystuje na 
zajęciach oprogramowanie SOLIDWORKS, skontaktuj 
się z dystrybutorem VAR SOLIDWORKS lub przejdź do 
strony www.SOLIDWORKS.com/education, aby uzyskać 
więcej informacji.
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Grupa studentów, korzystając 
z programu SOLIDWORKS, 
opracowała, a następnie 
skonstruowała w centrum San 
Jose altanę pochłaniającą energię 
słoneczną i zamieniającą ją 
w energię elektryczną. Jest to 
osłonięta przestrzeń, w której 
można usiąść — tak jak na 
przystanku autobusowym. 
Altana składa się z modułowych 
„drzew słonecznych”, które 
osłaniają ławki i w ten sposób 
zapewniają ochronę przed 
słońcem. Jednocześnie 
wykorzystują one energię 
słoneczną do zasilania 
oświetlenia, routera 
bezprzewodowego i zapewnienia 
dostępu do gniazd elektrycznych.



KORzYśCI z UCzESTNICTWA W PROGRAMIE 
CERTYFIKACJI AKADEMICKIEJ SOLIDWORKS
Program certyfikacji akademickiej SOLIDWORKS dla studentów 
i wykładowców stanowi integralną cześć programu SOLIDWORKS 
Education. Innowacyjne i skuteczne materiały szkoleniowe 
zapewniają niezbędne rozwiązania, szkolenia i narzędzia, które 
pomagają uczelni wyróżnić się na tle konkurencji.

Program rozwoju kompetencji zawodowych w projektowaniu 
inżynieryjnym SOLIDWORKS daje studentom i wykładowcom 
przewagę konkurencyjną. Cele programu:

•	  Wspomaganie kariery zawodowej studentów po ukończeniu 
studiów poprzez zapewnienie im odpowiedniego 
przygotowania i motywacji do pracy oraz dalszej nauki

•	  Ciągłe podnoszenie jakości programu poprzez nadzorowanie 
wyników egzaminów, dostosowanie materiałów 
certyfikacyjnych, dopasowanie umiejętności do oczekiwań 
panujących w branży oraz szkolenie instruktorów

•	  Rozwój umiejętności studentów w posługiwaniu się 
oprogramowaniem CAD dzięki Wirtualnemu centrum 
testowania SOLIDWORKS

Certyfikacja SOLIDWORKS dla wykładowców 
SOLIDWORKS udostępnia certyfikację również dla wykładowców:

•	 Akredytowany wykładowca SOLIDWORKS

Instruktorzy będący przedstawicielami ds. certyfikacji 
akademickiej SOLIDWORKS mogą uzyskać wyróżnienie tytułem 
Akredytowany wykładowca SOLIDWORKS. W celu uzyskania 
tytułu Akredytowanego wykładowcy SOLIDWORKS konieczne 
jest zdanie zarówno egzaminu CSWA-Academic, jak i egzaminu 
na certyfikowanego wykładowcę w zakresie technologii  
(TECE), a także wykazanie się wysokimi umiejętnościami 
w przekazywaniu wiedzy dotyczącej oprogramowania 3D CAD, 
przeprowadzania symulacji oraz obsługi oprogramowania do 
opracowywania zrównoważonych projektów. Akredytowany 
wykładowca SOLIDWORKS otrzymuje certyfikat potwierdzający 
zaawansowane umiejętności obsługi SOLIDWORKS.

•	 Egzamin na certyfikowanego wykładowcę w zakresie technologii 

Egzamin na certyfikowanego wykładowcę w zakresie 
technologii (TECE) przeznaczony jest dla wykładowców na 
zajęciach wykorzystujących oprogramowanie SOLIDWORKS. 
Certyfikat TECE jest dowodem wysokich umiejętności 
w przekazywaniu wiedzy dotyczącej oprogramowania 3D CAD, 
przeprowadzania symulacji oraz obsługi oprogramowania do 
opracowywania zrównoważonych projektów.

Konkurs na stworzenie 
hybrydowej formuły 
Zwycięski projekt przedstawiony 
przez drużynę wyścigową 
z Uniwersytetu Texas A&M 
ze Stanów Zjednoczonych




