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CERTYFIKACJA SOLIDWORKS DLA EDUKACJI
Darmowe egzaminy specjalistyczne dostępne w ramach aktywnej
subskrypcji*:
CSWA

CSSWPA-Sheet Metal,

CSWP

CSWPA-Weldments,

CSWP-Drawing Tools

CSWPA-Sufacing,

CSWA-Simulation

CSWPA-Mold Tools

CSWP-Simulation

CSWP-MBD

*Egzaminy mogą zdawać uczniowie, studenci oraz pracownicy dydaktyczni














CSWA–Academic
(Certified SOLIDWORKS Associate – Academic) to egzamin przygotowany dla studentów, którzy posiadają
podstawową wiedzę inżynierską, a ich doświadczenie pracy w programie SOLIDWORKS wynosi minimum
sześć do dziewięciu miesięcy
CSWP
(Certified SOLIDWORKS Professional) egzamin potwierdzający zaawansowane umiejętności. Wymaga
rozległej wiedzy na temat pracy w programie SOLIDWORKS
CSWP – Drawing Tools
(Certified SOLIDWORKS Professional – Drawing Tools) jest egzaminem potwierdzającym zaawansowane
umiejętności w obszarze rysunków
CSWA-Simulation
egzamin potwierdzający wiedzę na temat podstaw w obszarze analizy naprężeń oraz obliczeń w zakresie
wykorzystywania elementów skończonych (MES)
CSWP-Simulation
potwierdza ogólne zrozumienie zasad symulacji oraz narzędzi do symulacji dostępnych w SOLIDWORKS
CSDA
(Certified Sustainable Design Associate) poświadcza wiedzę w obszarze zrównoważonego projektowania i
oceny oddziaływania na środowisko
CSWPA-Sheet Metal
egzamin potwierdzający umiejętność wykorzystywania narzędzi do pracy przy arkuszach blach dostępnych
w SOLIDWORKS



CSWPA-Weldments
Egzamin potwierdzający umiejętności w obszarze wykorzystania narzędzi do połączeń spawanych



CSWPA-Sufacing
egzamin potwierdzający umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi do tworzenia skomplikowanych
powierzchni



CSWPA-Mold Tools
egzamin potwierdzający umiejętność korzystania dostępnych w SOLIDWORKS narzędzi do form



CSWP-MBD
egzamin potwierdzający wiedzę w zakresie oprogramowania przeznaczonego do produkcji bez tworzenia
rysunków 2D
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1.

Jak uzyskać vouchery umożliwiające dostęp do egzaminów ?
1.1. Należy zarejestrować się w formularzu*: : Academic Certification Provider application
1.2. Kody do egzaminów można uzyskać od Christine.Morse@3ds.com*
*tylko nauczyciel/prowadzący

2. Przed zdaniem egzaminu należy:
2.1. Pobrać aplikację TesterPro Client ze strony http://www.virtualtester.com/solidworks
2.2. Zainstalować aplikację TesterPro Client


Przeczytaj i zaakceptuj warunki licencyjne



Wybierz język dla Tangix Tester



Utwórz konto (VirtualTester User ID)

2.3 Zalogować się do TesterPro Client i aktywować kody


Wpisz hasło i login



Wpisz numer vouchera dostarczony przez instruktora



Wybierz język egzaminu



Przeczytaj warunki licencyjne egzaminu i zaakceptuj



Rozpocznij egzamin



POWODZENIA! 😊

3. Po zakończeniu egzaminu, wróć na stronę Virtual Tester www.virtualtester.com/SolidWorks


Zaloguj się na swoje konto



Wydrukuj swój certyfikat



Gratulacje!

Opis egzaminu i przykładowe pytania: http://www.solidworks.com/sw/support/mcad-certificationprograms.htm
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Certyfikacja dla nauczyciela SOLIDWORKS – SOLIDWORKS Accredited
Educator
Podnieś swoje kwalifikacje i zdobądź certyfikat Akredytowanego Nauczyciela SOLIDWORKS
W tym celu należy:
1.

Wejść na stronę i zarejestrować się w formularzu*: Academic Certification Provider application.

2. Zdać egzamin SOLIDWORKS Associate Exam Exam (CSWA)
3. Zdać egzamin Technology Educator Competency Exam
*Jeżeli już posiadasz status Academic Certification Provider, przejdź do kroku 2.

Krok 1.




Uzupełnij formularz Academic Certification Provider application
Będziesz potrzebować 24-cyfrowy numer seryjny- możesz go odnaleźć w oknie SOLIDWORKS> Help >SOLIDWORKS informacje>Pokaż numer seryjny
Twoja placówka musi być na aktywnej subskrypcji

Krok 2.
Posiadasz certyfikat CSWA? Musisz go posiadać zanim przystąpisz do egzaminu TECE.






Przeczytaj opis egzaminu CSWA i pobierz darmowy przykładowy egzamin
Zdaj egzamin CSWA-powodzenia 😊
Wyślij maila na adres certification@solidworks.com w temacie wpisując ,, Request for TECE credit”
W treści podaj swój e-mail i nazwę placówki podaną w formularzu Academic Certification
Provider application
Podaj numer swojego certyfikatu CSWA
➢ Ważne! E-mail użyty podczas wypełnienia formularza Academic Certification Provider
application oraz e-mail użyty podczas zdawania egzaminu CSWA i TECE musi być taki
sam.
➢ Musisz zdać egzamin CSWA przed podejściem do egzaminu TECE
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Po otrzymaniu kredytu na egzamin TECE, przejdź do aplikacji Virtual Tester i pobierz egzamin
Technology Educator Competency Exam (TECE) to 45-minutowy test wielokrotnego wyboru,
sprawdzający kompetencje z zakresu SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS
Sustainability
Pobierz przewodnik CAD Instructor Guide
Przygotuj się do egzaminu (rozdziały 1-4, 6, 12, 13)
Podejdź do egzaminu. Powodzenia!

Krok 3.
Certyfikat SOLIDWORKS Accredited Educator zostanie wysłany po ukończeniu obu egzaminów

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt:
Anna Dziedzic
specjalista ds. edukacji
anna@solidexpert.com
+48 882 010 972
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