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Εκπα
αιδευτικό Σεμινάριο
ο στη σου
υίτα CAE προγραμ
μμάτων
ANSA / μE
ETA
A CAE Sy
ystems S.A.
της BETA
Η εταιρεεία εξέλιξηςς λογισμικού
ύ BETA CA
AE System
ms οργανώννει κύκλο εκκπαίδευσης διάρκειας
312 ωρώ
ών στη σου
υίτα CAE πρ
ρογραμμάτω
ων την οποία εξελίσσειι και διανέμεει. Το σεμιννάριο αυτό
προσφέέρει τη δυνα
ατότητα στο
ους συμμετέέχοντες να εεμπλουτίσου
υν τις γνώσ
σεις και τις ικανότητές
τους στο
ον ιδιαίτερα
α απαιτητικό
ό και εξελισσ
σόμενο χώρ
ρο του CAE
E (Computerr Aided Eng
gineering).
απόκτηση
Η επιττυχής ολο
οκλήρωση του προγγράμματος εκπαίδευσ
σης οδηγεεί στην α
πιστοπο
οιητικού, το
ο οποίο απ
ποτελεί σημ
μαντικό πρ
ροσόν για την κάλυψη συναφώνν θέσεων
εργασία
ας στη Βιομη
ηχανία, διεθ
θνώς.
Το εκπ
παιδευτικό σ
σεμινάριο α
απευθύνεταιι σε Έλληννες και Ελλληνίδες Μη
ηχανικούς ό
όλων των
ειδικοτή
ήτων, απόφο
οιτους ΑΕΙ κκαι ΑΤΕΙ, μεε βασικές γννώσεις CAE
E.
Η γλώσσα του σεμιιναρίου είνα
αι η Αγγλική και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
ά μαθημάτω
ων αποτελείίται από δια
αλέξεις καθ
θώς και εκτεεταμένη πρ
ρακτική εξάσ
σκηση και
Η σειρά
εργασίες που πρέπει να παρ
ραδώσουν οι εκπαιδευ
υόμενοι. Για
α την επιτυ
υχή ολοκλήρ
ρωση του
σεμιναρ
η παρουσ
ρίου είναι απαραίτητη
α
σία των εκπ
παιδευομέννων καθ’ όλη
ό
τη διάρ
ρκειά του.
∆ικαιολο
ογείται απου
υσία έως 16
6 ώρες.
∆ιάρκειια: 312 ώρεες. Από 14 Μ
Μαΐου έως 6 Ιουλίου 2
2012, 09:00πμ – 05:00μ
μμ.
θέσιμων θέέσεων (10) είναι απαραίτητη η
Εγγραφ
φή: Λόγω π
περιορισμέννου αριθμο
ού των διαθ
εγγραφή
ή μέσω απ
ποστολής e
e-mail στη διεύθυνση
η seminarss@beta-cae.gr, επισυννάπτοντας
απαραίττητα βιογρα
αφικό σημεείωμα και α
αναλυτική β
βαθμολογία
α, μέχρι τις 30 Απριλίο
ου 2012.
Η επιλο
ογή των συμ
μμετεχόντω
ων θα γίνει β
βάσει των ττυπικών του
υς προσόνττων (Βαθμο
ολογία στα
σχετικά μαθήματα, Γενική βαθ
θμολογία, Ε
Επίπεδο γνώ
ώσεων CAE
E). Η ανακο
οίνωση τηςς επιλογής
και η ενημέρωση τω
ων συμμετεχ
χόντων θα γγίνει μέσω e
e-mail ή τηλλεφώνου έω
ως τις 4 Μαΐο
ου 2012.
ματα θα πρα
αγματοποιη
ηθούν στην αίθουσα εκκπαίδευσης των εγκατα
αστάσεων
Χώρος:: Τα μαθήμ
της BET
TA CAE Sysstems, στο Κ
Κάτω Σχολά
άρι Θεσσαλονίκης. (Xάρτης)
Παροχέές:
‐
‐
‐
‐

∆
∆ωρεάν συμ
μμετοχή.
ο προς κα
Μ
Μεταφορά με εταιρικό
ό λεωφορείο
αι από τις εγκαταστάσ
σεις της BE
ETA CAE
S
Systems.
Μ
Μεσημεριαννό γεύμα σττο εστιατόριο
ο της εταιρεείας.
Ε
Εκπαιδευτικκό υλικό και ασκήσεις.

Πιστοπ
ποίηση: Η επιτυχής
ε
ολλοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσης οδηγείί στην απόκκτηση του
«Certificcate of Expe
ert ANSA/μE
ETA User»..
Πληροφ
φορίες: κα. Φωτεινή Παρασκευοπ
πούλου,
τηλ.: 2392-0219
914
ema
ail: seminarss@beta-cae
e.gr

