Profesjonalna certyfikacja Autodesk
Możliwość zdobycia wyjątkowej pozycji
Zyskaj ogromną przewagę dzięki certyfikacji Autodesk

Na dzisiejszym złożonym rynku możliwość
udowodnienia swoich umiejętności jest niezwykle
cenna. Ta właśnie idea przyświeca certyfikacji Autodesk,
procesowi zdobywania uprawnień, który pozwoli Ci
przyspieszyć rozwój zawodowy, zwiększy Twoją
wiarygodność, a nawet przyniesie korzyści
potencjalnemu pracodawcy.

Wyróżniając się, wyróżniasz również swojego
pracodawcę
Certyfikacja Autodesk to dowód wysokich
umiejętności w zakresie profesjonalnego
projektowania. Nie jesteś jednak jedyną osobą,
której przyniesie to korzyści. Dla pracodawcy
Twój certyfikat oznaczać będzie maksymalny
zwrot z inwestycji w oprogramowanie
i wzmocnienie konkurencyjności.

Natychmiastowa diagnostyczna informacja
zwrotna od ekspertów firmy Autodesk
Bez względu na wynik egzaminu natychmiast
otrzymasz informacje zwrotne na temat
obszarów, w jakich możesz podnieść swoje
umiejętności związane z aplikacjami Autodesk.
Raport z punktacją i oceną będzie dostępny przez
cały czas w Twoim profilu w internetowym
systemie testowania Autodesk.

Podkreśl swoją pozycję w branży
Dla specjalisty z tytułem Autodesk Certified
ważna jest możliwość prezentowania osiągnięć
w sposób znaczący. Otrzymasz certyfikat
elektroniczny, który można wydrukować
i oprawić albo załączyć do CV, a także oficjalne
logo certyfikacji Autodesk, które możesz
wykorzystać na wizytówce, w CV lub na papierze
firmowym jako potwierdzenie zdobytych
uprawnień. Zyskasz także możliwość
umieszczenia swoich danych kontaktowych
w publicznie dostępnej bazie specjalistów
z tytułem Certified Professional.

Testy z wykorzystaniem aplikacji – prawdziwy
dowód umiejętności
Certyfikacja Autodesk na poziomie Professional
obejmuje testy z wykorzystaniem aplikacji.
Polegają one na sprawdzeniu praktycznej
umiejętności wykonywania określonych zadań,
a nie tylko odpowiadania na pytania o sposób ich
realizacji. Tego typu testy są powszechnie
uznawane za lepszą metodę weryfikacji
umiejętności niezbędnych do obsługi danej
aplikacji.

Bez względu na to, czy pracujesz w branży
wytwórczej, budowlanej czy architektonicznej,
certyfikacja Autodesk stanowi dowód Twojego
doświadczenia i Twojej specjalistycznej wiedzy,
uznawanej przez pracodawców i klientów z
całego świata, jest więc poważnym atutem
specjalistów zajmujących się projektowaniem.

Oceń swoją wiedzę na temat używanej
aplikacji Autodesk przed certyfikacją
Testy oceny umiejętności Autodesk pomogą Ci
określić ogólny poziom znajomości konkretnych
aplikacji tej firmy. Przeprowadza się je online
i służą ocenie wiedzy na temat narzędzi, funkcji
i zadań często wykonywanych w aplikacjach
Autodesk. Dzięki temu możesz ocenić swoją
gotowość do egzaminu, zwiększyć pewność
siebie i określić obszary wiedzy, nad którymi
warto popracować przed przystąpieniem do
testów certyfikacyjnych.
Przygotuj się do testów za pomocą oficjalnych
przewodników szkoleniowych Autodesk
Przygotowanie decyduje o wszystkim. Oficjalne
przewodniki szkoleniowe Autodesk (AOTG)
i kompletne przewodniki egzaminacyjne
pozwalają zapoznać się z zakresem wiedzy
i umiejętności objętym egzaminami
certyfikacyjnymi. Każdy przewodnik zawiera
moduły obejmujące główne części egzaminu
oraz ćwiczenia dotyczące większości zadań
praktycznych, wymaganych podczas egzaminu.

Profesjonalna certyfikacja Autodesk
Jak zdobyć wyjątkową pozycję
Aby zdobyć certyfikat, musisz zdać jeden lub szereg egzaminów certyfikacyjnych
Autodesk, zgodnie z kilkoma prostymi krokami.

Pięć kroków do rozpoczęcia certyfikacji
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Wybierz odpowiedni dla siebie certyfikat:
Wybierz właściwy dla siebie poziom i odpowiednią aplikację Autodesk. Certyfikacja
obejmuje różne oprogramowanie Autodesk. Sprawdź, jakie poszczególne
umiejętności będą wymagane, zapoznając się z kompletnym przewodnikiem
egzaminacyjnym.

Autodesk Revit
Architecture 2010
®
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Oceń swoją gotowość:
Przejdź test oceny umiejętności, aby zweryfikować swoją znajomość aplikacji
i określić obszary, nad którymi musisz jeszcze popracować.
AutoCAD
2010

®

Wybierz właściwe szkolenie:
Podnieś poziom swoich umiejętności za pomocą oficjalnych przewodników
szkoleniowych Autodesk (AOTG) lub udziału w kursie organizowanym przez
Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk (ATC®).
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Zastosuj zdobyte umiejętności:
Wykorzystuj w praktyce zdobyte umiejętności i wiedzę, aby pogłębić swoje
doświadczenie.
Autodesk 3ds Max
Design 2010
®

Weź udział w wymaganym egzaminie:
Zarejestruj się na egzamin online.
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Dowiedz się więcej o certyfikacji Autodesk, odwiedzając stronę
www.autodesk.com/certification
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Przykłady oficjalnych certyfikatów Autodesk

Dlaczego warto wybrać certyfikację Autodesk?
Wiarygodne potwierdzenie wiedzy i umiejętności
Przyspieszenie rozwoju zawodowego
Zwiększenie wiarygodności w branży
Certyfikat i logo Autodesk doskonale prezentują się w CV
Umieszczenie danych osobowych na liście specjalistów z tytułem Certified Professional
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