
Certyfikacja Autodesk
Daj swojej firmie moc zwyciężania
Bez względu na to, czy działasz w branży wytwórczej, budowlanej czy 
architektonicznej, certyfikacja Autodesk może dać Twojej firmie ogromną przewagę.

Obecnie rynek jest dynamiczny, konkurencyjny  
i skomplikowany. Aby zdobywać najlepsze zlecenia, 
firmy muszą wykorzystywać wszelką przewagę. Jeśli 
możesz zwiększyć konkurencyjność, poprzez 
podniesienie wydajności i wiarygodności pracowników, 
przyniesie Ci to dodatkowe korzyści. 

Źródłem takiej przewagi jest właśnie certyfikacja 
Autodesk. Opracowano ją nie tylko po to, 
aby sprawdzać umiejętności i wiedzę Twoich 
pracowników, ale również po to, by przyspieszyć 
ich rozwój zawodowy i zwiększyć wydajność. 
Pomaga także zapewnić jak największe korzyści 
z inwestycji w oprogramowanie i wzmocnić 
konkurencyjność Twojej organizacji.

Certyfikacja Autodesk jest też kluczowym 
narzędziem w procesie rekrutacji. Usprawnienie 
zarządzania pracownikami i lepsze decyzje 
w odniesieniu do zatrudniania pomagają 
zmaksymalizować zwrot z inwestycji w 
najcenniejsze zasoby – pracowników. 

Pomóż pracownikom  
wyróżnić się w branży 
Dla pracodawcy zatrudniającego specjalistów  
z tytułem Autodesk Certified ważna jest 
możliwość prezentowania ich osiągnięć  
w znaczący sposób. Twoi pracownicy 
otrzymają certyfikat elektroniczny, który 
można wydrukować i oprawić, a także oficjalne 
logo certyfikacji Autodesk, które będą mogli 
wykorzystać na wizytówkach lub na papierze 
firmowym jako potwierdzenie zdobytych 
uprawnień. 

Natychmiastowa diagnostyczna informacja 
zwrotna od ekspertów firmy Autodesk
Bez względu na wynik egzaminu Twoi pracownicy 
natychmiast otrzymają informacje zwrotne na 
temat obszarów, w jakich mogą jeszcze podnieść 
swoje umiejętności związane z aplikacjami 
Autodesk. Raporty z punktacją i oceną będą 
dostępne przez cały czas w ich profilach  
w internetowym systemie testowania Autodesk. 

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. 

Ocena wiedzy na temat używanej aplikacji  
Autodesk przed certyfikacją
Zwiększ szanse swoich pracowników na 
uzyskanie certyfikacji za pomocą testów oceny 
umiejętności Autodesk. Przeprowadza się je 
online i służą ocenie wiedzy na temat narzędzi, 
funkcji i zadań często wykonywanych  
w aplikacjach Autodesk. Te dostępne przez 
Internet egzaminy pomogą Twoim pracownikom 
w ocenie gotowości, zwiększą ich pewność siebie 
i ułatwią przygotowanie się do certyfikacji.

Przygotuj pracowników do egzaminów  
za pomocą oficjalnych przewodników 
szkoleniowych Autodesk
Przygotowanie decyduje o wszystkim. Oficjalne 
przewodniki szkoleniowe Autodesk (AOTG) i 
kompletne przewodniki egzaminacyjne pozwolą 
Twoim pracownikom zapoznać się z zakresem 
wiedzy i umiejętności objętym egzaminami 
certyfikacyjnymi. Każdy przewodnik zawiera 
moduły obejmujące główne części egzaminu 
oraz ćwiczenia dotyczące większości zadań 
praktycznych, które należy wykonać podczas 
niego.



Certyfikacja Autodesk
Jak osiągnąć moc zwyciężania
Aby zdobyć certyfikat, Twoi pracownicy muszą zdać jeden lub szereg egzaminów 
certyfikacyjnych Autodesk, zgodnie z kilkoma prostymi krokami.

Dlaczego warto wybrać certyfikację Autodesk?

Uzyskanie maksymalnego zwrotu z inwestycji w oprogramowanie

Wiarygodne potwierdzenie wiedzy i umiejętności Twoich pracowników

Przyspieszenie rozwoju zawodowego

Zwiększenie wiarygodności organizacji w branży

Podejmowanie lepszych decyzji podczas rekrutacji

Pięć kroków do rozpoczęcia certyfikacji

Autodesk® Revit® 
Architecture 2010 

This number certifies that 
the recipient has successfully 
completed all program 
requirements.

Autodesk and Revit are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in the 
USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks 
belong to their respective holders. © 2009 Autodesk, Inc. All rights reserved.

In recognition of their commitment to achieving professional excellence, this certifies that

has successfully completed the program requirements of

Date Carl Bass
 President, Chief Executive Officer

Przykłady oficjalnych certyfikatów Autodesk

AutoCAD®

 
2010 

This number certifies that 
the recipient has successfully 
completed all program 
requirements.

Autodesk and AutoCAD are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in 
the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks 
belong to their respective holders. © 2009 Autodesk, Inc. All rights reserved.

In recognition of their commitment to achieving professional excellence, this certifies that

has successfully completed the program requirements of

Date Carl Bass
 President, Chief Executive Officer

Autodesk® 3ds Max®

Design 2010 

This number certifies that 
the recipient has successfully 
completed all program 
requirements.

Autodesk and 3ds Max are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in 
the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks 
belong to their respective holders. © 2009 Autodesk, Inc. All rights reserved.

In recognition of their commitment to achieving professional excellence, this certifies that

has successfully completed the program requirements of

Date Carl Bass
 President, Chief Executive Officer

Autodesk i ATC są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.  
Wszelkie inne nazwy marki, nazwy produktów i znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. © 2011 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dowiedz się więcej o certyfikacji Autodesk, odwiedzając stronę  
www.autodesk.com/certification

Odpowiedni certyfikat dla pracowników:  
Wybierz dla swoich pracowników właściwy poziom i odpowiednią aplikację
Autodesk. Po zapoznaniu się z kompletnym przewodnikiem egzaminacyjnym, 
mogą sprawdzić jakie poszczególne umiejętności będą od nich wymagane.

Przygotowanie pracowników:  
Sprawdź ich wiedzę na temat aplikacji za pomocą testu oceny umiejętności.

Wybór właściwego szkolenia:  
Podnieś poziom umiejętności pracowników za pomocą oficjalnych przewodników 
szkoleniowych Autodesk (AOTG) lub udziału w kursie organizowanym przez 
Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk (ATC®).

Zastosowanie zdobytych umiejętności:  
Wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiedzy w praktyce pomoże Twoim 
pracownikom pogłębić doświadczenie.

Udział w wymaganym egzaminie:  
Na zakończenie Twoi pracownicy mogą się zarejestrować na egzaminy online.
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