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Opis i ramowy program szkolenia:  

 

 

AutoCAD Advanced - zaawansowany (16h) 

Szkolenie dla osób, które ukończyły pierwszy stopień szkolenia (Primary) oraz dla użytkowników 

posiadających doświadczenie w korzystaniu z narzędzia AutoCAD, pozwalającego na sprawne 

używanie podstawowych poleceń. Podczas szkolenia uczestnik poznaje zaawansowane funkcje i 

narzędzia, uczy się jak integrować aplikację z zewnętrznymi odnośnikami oraz poznaje funkcjonalność 

obszaru Papieru/Układu. 

1. Reguły tworzenia pliku DWT (szablonu rysunku). Style obiektów i ich parametry. 

2. Narzędzie szybkiego wyboru. Filtrowanie obiektów. Grupowanie obiektów. 

3. Ograniczenie kursora do określonych kątów, śledzenie biegunowe. 

4. Wprowadzanie dynamiczne – ustawienia, działanie podczas edycji uchwytami. 

5. Uzyskiwanie informacji z geometrii obiektów (zapytania o odległość i pole powierzchni). 

6. Zaawansowane ustawienia stylów wymiarowania, podstyle wymiarowe, odchyłki. 

7. Zaawansowane narzędzia wymiarowania: Szybki wymiar, Wyrównywanie, Przerywanie. 

8. Linie z opisem – Wielolinie odniesienia (style), Linie odniesienia, Szybkie linie odniesienia. 

9. Podkładanie odniesień DWG: Menedżer odnośników, ścieżki odnośników, operacja ustalania, 

ponowne wczytywanie odnośników. Operacja eTransmit. 

10. Podkładanie odnośników rastrowych. Porządek wyświetlania obiektów i jego zmiana. 

11. Zaawansowane narzędzia warstw: zapisane stany warstw, filtry warstw. 

12. Narzędzia: Przedłuż, Wyrównaj, polecenia z opcją odniesienia. 

13. Tworzenie i edycja bloków. Warstwy w blokach. Narzędzie Design Center. 

14. Wstawianie pól, obiektów OLE i hiperłączy. 

15. Praca na Układzie/Arkuszu: Menedżer ustawień strony (ustawianie rozmiaru papieru), 

wczytywanie układu z szablonu, rysowanie rzutni. 

16. Praca w rzutniach: ustawianie skali w rzutni, blokowanie warstw w rzutniach. 

17. Obiekty opisowe: tworzenie styli opisowych, skala opisu (dodawanie/odejmowanie). 

18. Ustawienia wydruku z przestrzeni układu. Style wydruku. 
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Szkolenia w PartnerSoft: 

 

Szkolenie „narzędziowe” -  obsługa programów: 

1. Kosztorysowanie z NORMA Pro - podstawowe (16 h) program 

2. Kosztorysowanie z NORMA Pro  - zaawansowane (16 h) program  

3. Kosztorysowanie z NORMA STD2/Expert – podstawowe rozszerzone  ( 24h) program 

W/w szkolenia realizowane w Łodzi cyklicznie - raz z m-cu  jako szkolenia otwarte ( grupy 2-8 osobowe) oraz na 
zlecenie firm- jako szkolenia zamknięte ( min. 5 uczestników) w  dowolnym miejscu i terminie. 

Kosztorysowanie w branży energetycznej – kurs (30 h). 

Kurs realizowany 2-3 razy w roku oraz uruchamiany jako zamknięte ( min. 5 uczestników) w  dowolnym miejscu i 
terminie. 

Szkolenia z przedmiarowania i kosztorysowania w danej branży – warsztaty z 
zastosowaniem programów Norma: 

4. Kosztorysowanie i przedmiarowanie w branży ogólnobudowlanej (16h) -program 

5. Kosztorysowanie i przedmiarowanie w  branży sanitarnej (16h) - program 

6. Kosztorysowanie i przedmiarowanie w branży elektroenergetycznej (16 h) - program 

W/w szkolenia realizowane w Łodzi raz na kwartał jako szkolenia otwarte (po zebraniu min. 4 
osobowej grupy) . Uruchamiane na zlecenie danej  firmy oraz jako indywidualne konsultacje w  
dowolnym miejscu i terminie.  

Pozostałe szkolenia: 

7. Miara PRO - przedmiarowanie na ekranie  (8h) 

8. CAD Rysunek  - rysunek techniczny  ( 8h) 

9. AutoCAD Primary - podstawowy (16h) 

10. AutoCAD AutoCAD Advanced - zaawansowany (16h) 

W/w szkolenia realizowane w Łodzi cyklicznie - raz z m-cu  jako szkolenia otwarte ( grupy 2-8 osobowe) oraz na 
zlecenie firm- jako szkolenia zamknięte ( min. 5 uczestników) w  dowolnym miejscu i terminie. 

 

 


