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Poza licencją Education License 
oprogramowanie SolidWorks oferuje również 
licencję University Research License (URL) 
ułatwiającą prowadzenie indywidualnych 
projektów badawczych i tworzenie publikacji. 

Naukowcy ze szkół wyższych zyskują dostęp do najnowszych 
technologii, a także mogą się komunikować z innymi badaczami 
i użytkownikami przemysłowymi na całym świecie. Licencja 
URL zapewnia możliwość nieograniczonego użycia na potrzeby 
publikacji, projektów finansowanych przez sektory przemysłu 
oraz zgłoszeń patentowych. Nie obejmuje ona znaku wodnego 
wersji edukacyjnej i podlega takiemu samemu harmonogramowi 
wprowadzania jak wersja komercyjna oprogramowania SolidWorks.

Siedziba główna

Dassault Systèmes SolidWorks Corp. 
175 Wyman Street  
Waltham, MA 02451  USA 
Telefon: +1-781-810-5011 
E-mail: generalinfo@solidworks.com

Biuro lokalne
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Joseph-Wild-Str. 20  
81829 München 
Niemcy 
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Centrala w Europie

SolidWorks Europe SARL 
53 Avenue de l’Europe 
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Francja 
Telefon: +33-(0)4-13-10-80-22 
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Centrala w Japonii

SolidWorks Japan K.K. 
Pier City Shibaura Bldg 
3-18-1 Kaigan Minato-ku 
Tokio 108-0022 Japonia 
Telefon : +81-3-5442-4001 
E-mail: info@solidworks.co.jp

www.solidworks.com/education

Centrala w Azji/Regionie Pacyfiku

Dassault Systèmes Singapore Pte. Ltd. 
9 Tampines Grande, #06-13 
Singapur 528735 
Telefon: +65-6511-7988  
E-mail: infoap@solidworks.com

WIELOFUNKCYJNE I ŁATWE W UŻYCIU NARZĘDZIE 3D 
CAD – ATRAKCYJNA PROPOZYCJA DLA STUDENTÓW 
SolidWorks® Education Program stanowi kompletny zestaw narzędzi do projektowania 3D wykorzystywanych 
przez miliony profesjonalnych projektantów w różnych rodzajach produkcji przemysłowej. Intuicyjny  
interfejs użytkownika oprogramowania SolidWorks i jego olbrzymie możliwości w zakresie  
projektowania umożliwiają sprawne realizowanie następujących zadań:

• Konceptualizacja i wizualizacja szczegółowych projektów

• Precyzyjna dokumentacja projektów i list części

• Kompleksowa analiza i weryfikacja projektów

• Tworzenie dynamicznych ilustracji technicznych dla celów prezentacji projektów

• Korzystanie z funkcji zarządzania danymi produktów w celu obserwacji plików projektów  
realizowanych przez studentów

Dzięki programowi SolidWorks Education Program studenci mogą się skupić na swoich pomysłach, 
rozwiązywaniu problemów i innowacjach, a nie na zapamiętywaniu złożonych poleceń.

Projekt CBZ Hero Honda Motorcycle Student  
Design Project 
Indian Institute of Technology, Indie

„Pomysł wykorzystania oprogramowania SolidWorks 
podczas zajęć okazał się ogromnym sukcesem. Nasi 
studenci skorzystali z doświadczeń odpowiadających 
wyzwaniom, jakim stawią czoła w rzeczywistych 
zastosowaniach inżynierii mechanicznej.” 
–  Daniel Frey, profesor inżynierii mechanicznej i systemów inżynieryjnych 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

SolidWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Pozostałe nazwy firm i produktów są 
znakami towarowymi ich właścicieli. ©2013 Dassault Systèmes. Wszelkie prawa zastrzeżone.  EDUMKCOLPLK0213

Konkurs pojazdów hybrydowych Formula Hybrid Contest 

Pojazd, który zajął pierwsze miejsce, został 

zaprojektowany przez zespół ds. pojazdów wyścigowych 

na uniwersytecie Texas A&M University, USA

PROGRAM SOLIDWORKS EDuCaTIon

„Wybraliśmy oprogramowanie SolidWorks, gdyż 
cechuje je intuicyjność i łatwość 
użycia, a wbudowany pakiet Simulation 
radykalnie upraszcza analizę projektów.”
–  University of California, zespół 

Berkeley Formula SAE, USA
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Oprogramowanie SolidWorks 
przygotowuje studentów do 

pracy w każdej branży

Oprogramowanie SolidWorks umożliwia inżynierom 
i projektantom z każdej branży spełnienie 
oczekiwań dotyczących tworzenia nowatorskich 
produktów najwyższej jakości w krótszym czasie 
i po niższych kosztach.



OPROGRAMOWANIE SOLIDWORKS PRZYGOTOWUJE 
STUDENTÓW DO ODNOSZENIA SUKCESÓW

Oprogramowanie SolidWorks umożliwia przyswojenie umiejętności projektowych i inżynieryjnych stanowiących fundament 
kariery zawodowej projektanta. Ponadto oferowany program SolidWorks Certification Program — standardowy w branży 
zestaw egzaminów kompetencyjnych z projektowania inżynieryjnego — ułatwia studentom prezentowanie wiedzy 
i umiejętności obsługi narzędzi CAD oraz zaangażowania w pracę przed potencjalnymi pracodawcami. Może to umożliwić 
uzyskanie wyższego wynagrodzenia, a tym samym przyczynić się do większego zadowolenia z pracy.

Licencjonowanie oprogramowania CAD wśród studentów pracujących zdalnie i w wielu lokalizacjach może stanowić 
spore wyzwanie. SolidWorks Education Program eliminuje te potencjalne problemy. Elastyczna oferta rozwiązań 
licencyjnych, które charakteryzuje łatwość wdrożenia i zarządzania, obejmuje następujące elementy: 

• Pakiety dostępu w klasie obejmujące do 500 użytkowników, zajęcia szkoleniowe i wydziałową pomoc techniczną

• Egzaminy certyfikacyjne i zestawy projektowe dla studentów

• Zdalny dostęp umożliwiający pracę studentów z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie 

• Lokalna pomoc techniczna dostępna u dystrybutorów VAR SolidWorks

• Zasoby sieciowe obejmujące blogi internetowe, fora i ponad 200 lokalnych grup użytkowników SolidWorks

SolidWorks Education Program obejmuje narzędzia projektowe 3D, szkolenia i pomoc społeczności 
użytkowników niezbędne do odnoszenia sukcesów przez studentów. Informacje o SolidWorks Education 
Program są dostępne telefonicznie u dystrybutorów VAR SolidWorks oraz na stronie  
www.solidworks.com/education.

OPROGRAMOWANIE SOLIDWORKS UŁATWIA 
ZARZąDZANIE LICENCJONOWANIEM APLIKACJI

„Projektowanie i produkcja poszczególnych 
części i złożeń w oprogramowaniu 
SolidWorks jest łatwiejsze i przebiega 
znacznie szybciej. Symulacja ruchu ułatwia 
eliminację pomyłek.”
–  Taylor Pesek, student drugiego roku inżynierii mechanicznej i elektrycznej 

Virginia Tech, USA

„Staramy się zachęcać studentów do uzyskiwania 
certyfikacji SolidWorks, co czyni ich specjalistami w obsłudze 
tego oprogramowania. Stanowi to dla nich świetną okazję 
do zdobycia uznanej pozycji i uzyskania lepszych ofert 
zatrudnienia w dzisiejszym świecie powszechnej rywalizacji.”
– Sajid Abdullah, konsultant ds. inżynierii cyfrowej, Sunderland University, Anglia 

PROJEKTOWANIE 3D I NIE TYLKO — KOMPLEKSOWE 
ROZWIąZANIE DO PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW

Oprogramowanie SolidWorks to nie tylko rysunki i modele. Dzięki wbudowanym narzędziom symulacyjnym studenci mogą 
testować swoje projekty na każdym etapie procesu ich opracowywania, sprawdzać ich działanie i optymalizować wydajność 

bez konieczności budowania fizycznych prototypów. Każda licencja SolidWorks Education Edition obejmuje 
narzędzia do analiz metodą elementu skończonego (Finite Element Analysis – FEA), obliczeniowej 

dynamiki płynów (Computational Fluid Dynamics – CFD) i analizy kinematycznej (analizy ruchu).

Aplikacje SolidWorks oferują studentom wszystkie narzędzia potrzebne do badania i 
optymalizacji rozwiązań projektowych w dziedzinie tworzyw sztucznych, układów 

kabli elektrycznych i zrównoważonego projektowania. Umożliwiają one identyfikację 
potencjalnych usterek i opracowywanie rozwiązań w dziedzinie projektowania form, 
materiałów z tworzyw sztucznych i przetwarzania, a także tworzenie projektów 
elektrycznych produktów i systemów, analizę wpływu projektowanych rozwiązań na 

środowisko, ocenę materiałów, procesów produkcyjnych i mechanizmów transportu 
w celu optymalizacji ogólnej trwałości produktów oraz ich „śladu węglowego”.

• Kompleksowy zestaw narzędzi pomocnych na każdym etapie 
procesu projektowania

• Łatwe w użyciu poradniki i przewodniki tworzenia 
niestandardowych kursów

• Ćwiczenia projektowe obejmujące projektowanie, modelowanie 
i wizualizację

• Szkolenie utworzone przez trenerów i specjalistów branżowych

• Dostęp poza salą lekcyjną

• Przewaga konkurencyjna na rynku pracy dzięki programowi 
certyfikacyjnemu SolidWorks Certification Program 

• Światowa sieć społeczności aktywnych użytkowników 
obejmująca ponad 25 tys. instytucji edukacyjnych, w tym 87% 
najbardziej cenionych uczelni technicznych, a także ponad 
1,9 mln specjalistów w dziedzinie oprogramowania CAD 

Dostęp do szerokiej gamy szkoleń 
wspomagających kreatywność 
i innowacyjność:

• Podręcznik dla instruktorów CAD z planami lekcji

• Podręczniki techniczne

• Projekty 

• Rysunek techniczny przeznaczony do tworzenia 
wizualizacji 

• narzędzia oceny

• Blog trenera, społeczność internetowa, newsletter 

Oprogramowanie SolidWorks to same zalety dla studentów i kadry naukowej:

Zespół Solar Car Team, University of Michigan

Mistrzostwa pojazdów o napędzie słonecznym North 

American Solar Challenge Champions, USA
Roboty humanoidalne zaprojektowane w firmie 

Aldebaran Robotics, Francja

„Potrzebujemy oprogramowania do 
modelowania, które będzie łatwe w użyciu dla 
studentów bez wcześniejszego doświadczenia 
w pracy z oprogramowaniem CAD.”
–  Valery O. Routkovskii, dyrektor działu CAE 

Siberian Aerospace Academy, Rosja
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najbardziej cenionych uczelni technicznych, a także ponad 
1,9 mln specjalistów w dziedzinie oprogramowania CAD 

Dostęp do szerokiej gamy szkoleń 
wspomagających kreatywność 
i innowacyjność:

• Podręcznik dla instruktorów CAD z planami lekcji

• Podręczniki techniczne

• Projekty 

• Rysunek techniczny przeznaczony do tworzenia 
wizualizacji 

• narzędzia oceny

• Blog trenera, społeczność internetowa, newsletter 

Oprogramowanie SolidWorks to same zalety dla studentów i kadry naukowej:

Zespół Solar Car Team, University of Michigan

Mistrzostwa pojazdów o napędzie słonecznym North 

American Solar Challenge Champions, USA
Roboty humanoidalne zaprojektowane w firmie 

Aldebaran Robotics, Francja

„Potrzebujemy oprogramowania do 
modelowania, które będzie łatwe w użyciu dla 
studentów bez wcześniejszego doświadczenia 
w pracy z oprogramowaniem CAD.”
–  Valery O. Routkovskii, dyrektor działu CAE 

Siberian Aerospace Academy, Rosja

Worcester Polytechnic Institute, USA
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Worcester Polytechnic Institute, USA

Poza licencją Education License 
oprogramowanie SolidWorks oferuje również 
licencję University Research License (URL) 
ułatwiającą prowadzenie indywidualnych 
projektów badawczych i tworzenie publikacji. 

Naukowcy ze szkół wyższych zyskują dostęp do najnowszych 
technologii, a także mogą się komunikować z innymi badaczami 
i użytkownikami przemysłowymi na całym świecie. Licencja 
URL zapewnia możliwość nieograniczonego użycia na potrzeby 
publikacji, projektów finansowanych przez sektory przemysłu 
oraz zgłoszeń patentowych. Nie obejmuje ona znaku wodnego 
wersji edukacyjnej i podlega takiemu samemu harmonogramowi 
wprowadzania jak wersja komercyjna oprogramowania SolidWorks.

Siedziba główna

Dassault Systèmes SolidWorks Corp. 
175 Wyman Street  
Waltham, MA 02451  USA 
Telefon: +1-781-810-5011 
E-mail: generalinfo@solidworks.com

Biuro lokalne

SolidWorks Deutschland GmbH 
Joseph-Wild-Str. 20  
81829 München 
Niemcy 
Telefon: +49 89 960 948 - 400 
E-mail: infopoland@solidworks.com

Centrala w Ameryce Łacińskiej

Dassault Systèmes do Brasil Ltd. 
Rua Quintana, 887 – 5º. and -  conj. 52 
São Paulo, SP 
04569-011 Brazylia 
Telefon: +55-11-3816-4150 
E-mail: infola@solidworks.com

Centrala w Europie

SolidWorks Europe SARL 
53 Avenue de l’Europe 
13090 Aix-en-Provence 
Francja 
Telefon: +33-(0)4-13-10-80-22 
E-mail: infoeurope@solidworks.com

Centrala w Japonii

SolidWorks Japan K.K. 
Pier City Shibaura Bldg 
3-18-1 Kaigan Minato-ku 
Tokio 108-0022 Japonia 
Telefon : +81-3-5442-4001 
E-mail: info@solidworks.co.jp

www.solidworks.com/education

Centrala w Azji/Regionie Pacyfiku

Dassault Systèmes Singapore Pte. Ltd. 
9 Tampines Grande, #06-13 
Singapur 528735 
Telefon: +65-6511-7988  
E-mail: infoap@solidworks.com

WIELOFUNKCYJNE I ŁATWE W UŻYCIU NARZĘDZIE 3D 
CAD – ATRAKCYJNA PROPOZYCJA DLA STUDENTÓW 
SolidWorks® Education Program stanowi kompletny zestaw narzędzi do projektowania 3D wykorzystywanych 
przez miliony profesjonalnych projektantów w różnych rodzajach produkcji przemysłowej. Intuicyjny  
interfejs użytkownika oprogramowania SolidWorks i jego olbrzymie możliwości w zakresie  
projektowania umożliwiają sprawne realizowanie następujących zadań:

• Konceptualizacja i wizualizacja szczegółowych projektów

• Precyzyjna dokumentacja projektów i list części

• Kompleksowa analiza i weryfikacja projektów

• Tworzenie dynamicznych ilustracji technicznych dla celów prezentacji projektów

• Korzystanie z funkcji zarządzania danymi produktów w celu obserwacji plików projektów  
realizowanych przez studentów

Dzięki programowi SolidWorks Education Program studenci mogą się skupić na swoich pomysłach, 
rozwiązywaniu problemów i innowacjach, a nie na zapamiętywaniu złożonych poleceń.

Projekt CBZ Hero Honda Motorcycle Student  
Design Project 
Indian Institute of Technology, Indie

„Pomysł wykorzystania oprogramowania SolidWorks 
podczas zajęć okazał się ogromnym sukcesem. Nasi 
studenci skorzystali z doświadczeń odpowiadających 
wyzwaniom, jakim stawią czoła w rzeczywistych 
zastosowaniach inżynierii mechanicznej.” 
–  Daniel Frey, profesor inżynierii mechanicznej i systemów inżynieryjnych 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

SolidWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Pozostałe nazwy firm i produktów są 
znakami towarowymi ich właścicieli. ©2013 Dassault Systèmes. Wszelkie prawa zastrzeżone.  EDUMKCOLPLK0213

Konkurs pojazdów hybrydowych Formula Hybrid Contest 

Pojazd, który zajął pierwsze miejsce, został 

zaprojektowany przez zespół ds. pojazdów wyścigowych 

na uniwersytecie Texas A&M University, USA

PROGRAM SOLIDWORKS EDuCaTIon

„Wybraliśmy oprogramowanie SolidWorks, gdyż 
cechuje je intuicyjność i łatwość 
użycia, a wbudowany pakiet Simulation 
radykalnie upraszcza analizę projektów.”
–  University of California, zespół 

Berkeley Formula SAE, USA
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Oprogramowanie SolidWorks 
przygotowuje studentów do 

pracy w każdej branży

Oprogramowanie SolidWorks umożliwia inżynierom 
i projektantom z każdej branży spełnienie 
oczekiwań dotyczących tworzenia nowatorskich 
produktów najwyższej jakości w krótszym czasie 
i po niższych kosztach.



Worcester Polytechnic Institute, USA

Poza licencją Education License 
oprogramowanie SolidWorks oferuje również 
licencję University Research License (URL) 
ułatwiającą prowadzenie indywidualnych 
projektów badawczych i tworzenie publikacji. 

Naukowcy ze szkół wyższych zyskują dostęp do najnowszych 
technologii, a także mogą się komunikować z innymi badaczami 
i użytkownikami przemysłowymi na całym świecie. Licencja 
URL zapewnia możliwość nieograniczonego użycia na potrzeby 
publikacji, projektów finansowanych przez sektory przemysłu 
oraz zgłoszeń patentowych. Nie obejmuje ona znaku wodnego 
wersji edukacyjnej i podlega takiemu samemu harmonogramowi 
wprowadzania jak wersja komercyjna oprogramowania SolidWorks.

Siedziba główna

Dassault Systèmes SolidWorks Corp. 
175 Wyman Street  
Waltham, MA 02451  USA 
Telefon: +1-781-810-5011 
E-mail: generalinfo@solidworks.com

Biuro lokalne

SolidWorks Deutschland GmbH 
Joseph-Wild-Str. 20  
81829 München 
Niemcy 
Telefon: +49 89 960 948 - 400 
E-mail: infopoland@solidworks.com

Centrala w Ameryce Łacińskiej

Dassault Systèmes do Brasil Ltd. 
Rua Quintana, 887 – 5º. and -  conj. 52 
São Paulo, SP 
04569-011 Brazylia 
Telefon: +55-11-3816-4150 
E-mail: infola@solidworks.com

Centrala w Europie

SolidWorks Europe SARL 
53 Avenue de l’Europe 
13090 Aix-en-Provence 
Francja 
Telefon: +33-(0)4-13-10-80-22 
E-mail: infoeurope@solidworks.com

Centrala w Japonii

SolidWorks Japan K.K. 
Pier City Shibaura Bldg 
3-18-1 Kaigan Minato-ku 
Tokio 108-0022 Japonia 
Telefon : +81-3-5442-4001 
E-mail: info@solidworks.co.jp

www.solidworks.com/education

Centrala w Azji/Regionie Pacyfiku

Dassault Systèmes Singapore Pte. Ltd. 
9 Tampines Grande, #06-13 
Singapur 528735 
Telefon: +65-6511-7988  
E-mail: infoap@solidworks.com

WIELOFUNKCYJNE I ŁATWE W UŻYCIU NARZĘDZIE 3D 
CAD – ATRAKCYJNA PROPOZYCJA DLA STUDENTÓW 
SolidWorks® Education Program stanowi kompletny zestaw narzędzi do projektowania 3D wykorzystywanych 
przez miliony profesjonalnych projektantów w różnych rodzajach produkcji przemysłowej. Intuicyjny  
interfejs użytkownika oprogramowania SolidWorks i jego olbrzymie możliwości w zakresie  
projektowania umożliwiają sprawne realizowanie następujących zadań:

• Konceptualizacja i wizualizacja szczegółowych projektów

• Precyzyjna dokumentacja projektów i list części

• Kompleksowa analiza i weryfikacja projektów

• Tworzenie dynamicznych ilustracji technicznych dla celów prezentacji projektów

• Korzystanie z funkcji zarządzania danymi produktów w celu obserwacji plików projektów  
realizowanych przez studentów

Dzięki programowi SolidWorks Education Program studenci mogą się skupić na swoich pomysłach, 
rozwiązywaniu problemów i innowacjach, a nie na zapamiętywaniu złożonych poleceń.

Projekt CBZ Hero Honda Motorcycle Student  
Design Project 
Indian Institute of Technology, Indie

„Pomysł wykorzystania oprogramowania SolidWorks 
podczas zajęć okazał się ogromnym sukcesem. Nasi 
studenci skorzystali z doświadczeń odpowiadających 
wyzwaniom, jakim stawią czoła w rzeczywistych 
zastosowaniach inżynierii mechanicznej.” 
–  Daniel Frey, profesor inżynierii mechanicznej i systemów inżynieryjnych 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

SolidWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Pozostałe nazwy firm i produktów są 
znakami towarowymi ich właścicieli. ©2013 Dassault Systèmes. Wszelkie prawa zastrzeżone.  EDUMKCOLPLK0213

Konkurs pojazdów hybrydowych Formula Hybrid Contest 

Pojazd, który zajął pierwsze miejsce, został 

zaprojektowany przez zespół ds. pojazdów wyścigowych 

na uniwersytecie Texas A&M University, USA

PROGRAM SOLIDWORKS EDuCaTIon

„Wybraliśmy oprogramowanie SolidWorks, gdyż 
cechuje je intuicyjność i łatwość 
użycia, a wbudowany pakiet Simulation 
radykalnie upraszcza analizę projektów.”
–  University of California, zespół 

Berkeley Formula SAE, USA

M
ec

ha
ni

ka
 

 

Motoryzacja
 

 
 

   Chemia/Paliwa      Projektowanie przemysłowe/Sztuka    Nauki przyrodnicze/Rolnictwo 

Przem
ysł kosm

iczny   Przem
ysł elektryczny/Komputery          Nauka/Fizyka                   Budownictwo/Środowisko      

     
     

     
Prze

mys
ł/P

ro
du

kc
ja 

 
 B

io
m

ed
yk

a/
Ro

bo
ty

ka

Oprogramowanie SolidWorks 
przygotowuje studentów do 

pracy w każdej branży

Oprogramowanie SolidWorks umożliwia inżynierom 
i projektantom z każdej branży spełnienie 
oczekiwań dotyczących tworzenia nowatorskich 
produktów najwyższej jakości w krótszym czasie 
i po niższych kosztach.




