10 najważniejszych powodów, dla których
warto uzyskać certyfikację Autodesk
Wyróżnij się dzięki
certyfikacji Autodesk
Certyfikacja Autodesk® to uznane w branży
uprawnienia pomagające osiągnąć sukces
w dziedzinie projektowania — zapewniające
korzyści zarówno Tobie, jak i Twojemu
pracodawcy. Certyfikacja stanowi niezawodne
potwierdzenie umiejętności i wiedzy, dzięki
czemu może przyśpieszyć rozwój zawodowy,
zwiększyć produktywność i poprawić
wiarygodność.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej o certyfikacji Autodesk
i procesie przygotowania do egzaminu,
a także o tym, w jaki sposób Centra
Certyfikacji Autodesk pomogą Ci osiągnąć
cele — odwiedź stronę
www.autodesk.com/certification.

1

 znanie w branży dzięki specjalistycznym
U
umiejętnościom
Udowodniona znajomość oprogramowania Autodesk®
pozwala wyróżnić się i zdobyć uznanie w branży.
Certyfikacja Autodesk® stanowi dowód wiedzy
i umiejętności koniecznych do tego, aby skutecznie
spełniać potrzeby firmy.
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 owód znajomości najnowszej technologii Autodesk
D
Firma Autodesk nieustannie doskonali swoją ofertę.
Dzięki uzyskaniu certyfikacji w zakresie najnowszych
wersji oprogramowania udowodnisz swojej szkole lub
pracodawcy, że jesteś zawsze na czasie.
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Poprawa wydajności i zwiększanie wartości firmy
Przygotowanie się do uzyskania certyfikacji pomaga
poprawić wydajność poprzez pogłębienie posiadanych
umiejętności i nabycie nowych w trakcie nauki do
egzaminu. Skupienie się na umiejętnościach, projektach
i zadaniach ważnych dla pracodawcy oraz całej branży
przyczynia się do zwiększenia wartości firmy.
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Większa wiara w siebie i uznanie wśród
współpracowników
Certyfikacja to dowód kwalifikacji wykraczających poza
umiejętności wynikające ze stanowiska lub tytułu
naukowego, a także źródło osobistej satysfakcji. Może
również przyczyniać się do zwiększenia prestiżu
i szacunku wśród współpracowników.
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 niwersalne uprawnienia ułatwiające utrzymanie
U
stanowiska i zmianę pracy
Certyfikacja może dać przewagę podczas selekcji
kandydatów do awansu oraz otwierać nowe
perspektywy kariery. Stanowi ona wyraźny dowód
zaangażowania w pracę i aktywności w branży.
Ponieważ certyfikacja Autodesk jest przyznawana na
całym świecie, zdobyte uprawnienia mają charakter
globalny.
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 rzynależność do elitarnego zespołu
P
profesjonalistów
Nie każdy jest w stanie spełnić rygorystyczne wymogi
certyfikacji Autodesk. Osoba, która ją zdobędzie, staje
się członkiem ekskluzywnego klubu profesjonalistów
spełniających wymogi programu dzięki własnej nauce
i osobistemu zaangażowaniu. Po uzyskaniu certyfikacji
Autodesk otrzymasz oficjalny certyfikat Autodesk i logo
Autodesk, a także znajdziesz się w bazie danych
certyfikowanych specjalistów Autodesk z całego świata.

Ilustracja udostępniona przez Daniela Simona,
Cosmic Motors

Ilustracja udostępniona przez Behaviour
Interactive
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 spółpraca z liderem branży
W
Warto uzyskać certyfikację w zakresie oprogramowania, z którego korzysta 10 mln
profesjonalistów w 185 krajach. Produkty Autodesk pomagają oszczędzać czas i pieniądze,
ułatwiają skuteczną współpracę i zmieniają sposób wcielania pomysłów w życie. Firma
Autodesk, światowy lider w dziedzinie oprogramowania w zakresie projektowania,
technologii i rozrywki 3D, pomaga specjalistom z branży projektowej przekształcać
wyzwania w szanse, doskonalić metody pracy i zyskiwać przewagę konkurencyjną.
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 atwość przygotowania
Ł
Firma Autodesk wraz ze swoimi partnerami i Centrami Certyfikacji oferuje wiele rozwiązań
pomagających w przygotowaniu się do egzaminu certyfikacyjnego. Obejmują one plany
przygotowań do egzaminu, testy oceny umiejętności, Oficjalne przewodniki szkoleniowe
Autodesk (AOTG) oraz kursy w siedzibach Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych (ATC®).
Rozwiązania te są dostępne na całym świecie.
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 ożliwość wyboru poziomu certyfikacji najlepiej odpowiadającego indywidualnym
M
potrzebom
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz korzystać z oprogramowania Autodesk, czy też
masz duże doświadczenie w tym zakresie, możesz wybrać poziom dostosowany do
własnych oczekiwań. Istnieją trzy poziomy certyfikacji: user, associate i professional.
Najszerzej dostępny jest egzamin na poziomie associate.
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 esty z wykorzystaniem aplikacji
T
Firma Autodesk oferuje profesjonalne testy oparte na praktycznym wykorzystaniu aplikacji.
Uznaje się je za lepszą metodę certyfikacji, ponieważ polegają one na bezpośrednim
zastosowaniu oprogramowania Autodesk do znalezienia odpowiedzi na problemy
i rozwiązania projektowe.

Autodesk i ATC są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. i (lub) jej podmiotów zależnych i (lub)
stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Wszelkie inne nazwy marki, nazwy produktów i znaki towarowe należą do
odpowiednich właścicieli. Firma Autodesk zastrzega prawo do modyfikowania oferty produktów i usług oraz danych technicznych i cen bez
wcześniejszego powiadomienia, a także nie ponosi odpowiedzialności za błędy graficzne lub typograficzne, które mogą wystąpić w tym dokumencie.
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