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Nemetschek România deschide cursurile pentru studenţi
29 Nov 2006 | Sursa: Agora News

CAD
La începutul lunii noiembrie Nemetschek România a anunţat deschiderea seriei de cursuri de instruire 2006-2007 în proiectarea
asistată de calculator utilizând programele Allplan şi ESA dedicate studenţilor din Facultăţile de Construcţii.

Divertisment Începerea cursurilor a fost precedată de un turneu constând în prezentări făcute în importante centre universitare din ţară - Bucureşti,
Horoscop

Cluj, Oradea şi Constanţa pe data de 22 noiembrie. În cadrul întâlnirilor cu studenţii din facultăţile de construcţii au fost prezentate
cele mai noi programe de proiectare şi calcul asistate de calculator, componente ale soluţiei integrate Nemetschek. Prin aceste
cursuri Nemetschek România doreşte să lărgească familia de utilizatori Allplan, răspunzând astfel unei necesităţi din partea clienţilor
actuali Nemetschek de a fi mai mulţi utilizatori si în domeniul ingineriei în construcţii.

Alerte

Până în prezent s-au înscris la cursuri peste 800 de studenţi participanţi direcţi la prezentările făcute cu ocazia turneului, numărul lor
crescând în continuare cu cei înscrişi pe situl Nemetschek www.nemetschek.ro

stiri

Cursurile se vor desfăşura în serii în funcţie de capacitatea fiecărui centru universitar, programarea studenţilor urmând a fi afişată pe
situl companiei. În fiecare centru universitar Nemetschek România a investit în dotarea centrelor de instruire şi a oferit licenţe
necesare desfăşurării cursului. Centrele de instruire pentru studenţii din facultăţile de construcţii se adaugă celor existente deja
pentru studenţii arhitecţi din Universităţile de Arhitectura - Ion Mincu şi Spiru Haret din Bucureşti, Facultatea "Ovidius" din Constanţa
şi Facultatea de Arhitectură din Cluj. În timpul instruirii, studenţii au la dispoziţie cele mai recente versiuni ale programelor
Nemetschek. Studenţii cu cele mai bune rezultate vor putea susţine examenul de obţinere a Certificatului C de utilizator Nemetschek,
certificat ce atestă calitatea de bun cunoscător al programelor Allplan, valabil în întreaga lume.
Clienţii Nemetschek vor fi informaţi de desfăşurarea acestor cursuri şi de studenţii care le-au urmat în fiecare centru universitar,
pentru ca în funcţie de necesităţi, să poată apela la ajutor în derularea proiectelor curente.
Referinţă: http://www.nemetschek.ro .....
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