BETA CAE Systems S.A.
Kato Scholari, Thessaloniki
GR-57500, Epanomi
Greece

tel: +30-2392-021420
fax: +30-2392-021828
email: ansa@beta-cae.gr
url: http://www.beta-cae.gr

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη σουίτα CAE προγραμμάτων
ANSA / μETA
της BETA CAE Systems S.A.
Η εταιρεία εξέλιξης λογισμικού BETA CAE Systems οργανώνει κύκλο εκπαίδευσης διάρκειας
200 ωρών στη σουίτα CAE προγραμμάτων την οποία εξελίσσει και διανέμει. Το σεμινάριο αυτό
προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές
τους στον ιδιαίτερα απαιτητικό και εξελισσόμενο χώρο του CAE (Computer Aided Engineering).
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση
πιστοποιητικού, το οποίο αποτελεί σημαντικό προσόν για την κάλυψη συναφών θέσεων
εργασίας στη Βιομηχανία, διεθνώς.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, κατοίκων Ελλάδας, με
βασικές γνώσεις CAE.
Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η Αγγλική και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Η σειρά μαθημάτων αποτελείται από διαλέξεις καθώς και εκτεταμένη πρακτική εξάσκηση και
εργασίες που πρέπει να παραδώσουν οι εκπαιδευόμενοι. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του
σεμιναρίου είναι απαραίτητη η παρουσία των εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη διάρκειά του.
Δικαιολογείται απουσία έως 16 ώρες.
Διάρκεια: 200 ώρες. Από 11 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2013, 09:00πμ – 05:00μμ.
Εγγραφή: Λόγω περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων θέσεων (10) είναι απαραίτητη η
εγγραφή μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση seminars@beta-cae.gr, επισυνάπτοντας
απαραίτητα βιογραφικό σημείωμα και αναλυτική βαθμολογία, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου
2013.
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει βάσει των τυπικών τους προσόντων (Βαθμολογία στα
σχετικά μαθήματα, Γενική βαθμολογία, Επίπεδο γνώσεων CAE). Η ανακοίνωση της επιλογής
και η ενημέρωση των συμμετεχόντων θα γίνει μέσω e-mail ή τηλεφώνου έως τις 6 Νοεμβρίου
2013.
Χώρος: Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκπαίδευσης των εγκαταστάσεων
της BETA CAE Systems, στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης. (Xάρτης)
Παροχές:
-

Δωρεάν συμμετοχή.
Μεταφορά με εταιρικό λεωφορείο προς και από τις εγκαταστάσεις της BETA CAE
Systems.
Μεσημεριανό γεύμα στο εστιατόριο της εταιρείας.
Εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις.

Πιστοποίηση: Η επιτυχής ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση του
«Certificate of Expert ANSA/μETA User».
Πληροφορίες: κα. Φωτεινή Παρασκευοπούλου,
τηλ.: 2392-021914
email: seminars@beta-cae.gr

