
Chtěli by vaši studenti používat software SolidWorks i mimo rámec výuky, ve dne 
nebo i v noci? Spolupracují s dalšími vzdělávacími ústavy nebo pracují na projektech 
v jiných městech či zemích? Jsou vaše počítačová pracoviště přeplněná? Nabízíte 
online kurzy?

Iniciativa SolidWorks Student Access umožní vašim studentům přístup 
k softwarovým nástrojům SolidWorks, které mohou využívat pro tvorbu technických 
návrhů, simulace nebo dokumentace i ve chvílích, kdy nesedí na hodinách výuky. 
Nyní mohou své nápady proměnit v kompletní návrhy kdykoli a kdekoli.

u VÝHODY   
Iniciativa SolidWorks® Student Access dává 
majitelům aplikace SolidWorks Education 
Edition možnost zpřístupnit software 
SolidWorks studentům i mimo prostory třídy 
nebo školní budovy. Pomocí nejmodernějších 
licenčních technologií přináší iniciativa 
SolidWorks Student Access software 
SolidWorks přímo do rukou studentům.

SOLIDWORKS PRO STUDENTY
Návrhářem nejen v rámci výuky



Iniciativa SolidWorks Student Access studentům umožní:

• pracovat na projektech na libovolném místě areálu školy, na kolejích, doma
nebo na jiném pracovišti,

• připravovat se na zkoušku CSWA (Certified SolidWorks Associate),
• vytvářet portfolio projektů, které jim pomůže vyniknout ve škole i na trhu

práce.

Iniciativa SolidWorks Student Access je určena studentům a učitelům, kteří ve 
škole využívají aplikaci SolidWorks Education Edition. SolidWorks Student Access 
je k dispozici oprávněným zákazníkům z oblasti vzdělávání, kteří mají aktivní 
předplacené služby a používají základní úroveň síťového řešení Classroom nebo 
Campus. 

Získejte SolidWorks Student Access již dnes! Kontaktujte svého prodejce, který vám 
sdělí podrobnější informace.

Iniciativa SolidWorks Student Access je omezena pouze na oprávněné zákazníky 
z oblasti vzdělávání. Kontaktujte svého prodejce, který vám sdělí podrobnější 
informace.

Jsem studentem University Of Massachusetts 
Amherst a software SolidWorks používám 
při vytváření každého návrhu i při každé 
prezentaci. Mám s tímto softwarem více než 
šest let zkušeností. Seznámili mě s ním moji 
profesoři a něco jsem se naučil i pomocí 
výukových kurzů SolidWorks. V certifikačním 
programu SolidWorks jsem absolvoval 
zkoušky CSWA a CSWP. Díky softwaru 
SolidWorks jsem získal velkou výhodu nad 
svými spolužáky a při hledání práce po 
skončení školy také nad dalšími studenty 
z celého světa. 

- Greg Margolis
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Studuji na vysoké škole Worcester Polytech-
nic Institute a software SolidWorks používám 
při vytváření každého návrhu. Pracovala 
jsem v něm i na svém hlavním projektu pro 
společnost, která vyrábí zdravotnické potřeby. 
Se softwarem SolidWorks jsem se naučila 
pracovat pomocí výukových kurzů SolidWorks 
a dalších zdrojů, které mi také pomohly 
získat neocenitelné pracovní zkušenosti. Díky 
používání softwaru SolidWorks jsem získala 
profesionální zkušenosti v oblasti projektů 
ještě před dokončením školy.  

– Kushlani Sellanhennedig

SOLIDWORKS JE PO RUCE VŽDY, KDYŽ PŘIJDE INSPIRACE.

www.solidworks.cz

Hlavní sídlo společnosti
Dassault Systèmes SolidWorks Corp.
175 Wyman Street 
Waltham, MA 02451  USA
Telefonní číslo: +1-781-810-5011
E-mail: solidworks.education@solidworks.com

Sídlo společnosti v Evropě
Telefonní číslo: +33-(0)4-13-10-80-20
E-mail: infoeurope@solidworks.com

Sídlo společnosti v České republice
Telefonní číslo: +420-543-216-642
E-mail: info@solidworks.cz 

KONTAKTUJTE SVÉHO EDU PRODEJCE:

Ing. Petr Hedrlín
3E Praha Engineering, a.s.
U Uranie 18, 170 00 Praha 7
Tel.: 725 719 563
E-mail: petr.hedrlin@3epraha.cz 




