Studencki Konkurs Projektowy SOLIDWORKS 2020

Zaprojektuj jutro! Weź udział w 19. edycji Studenckiego Konkursu Projektowego
SOLIDWORKS.

Uważasz, że projektowanie 3D to ciekawe hobby? A może to coś, czemu chcesz poświęcić się
w przyszłości? Nieważne na jakim poziomie zaawansowania jesteś, liczy się to, że wiesz co to
jest SOLIDWORKS, umiesz i lubisz korzystać z tego oprogramowania, a w efekcie powstają
projekty, których nie wyrzucasz do kosza, a skrzętnie zapisujesz na dysku twardym swojego
komputera. Jeśli tak, czytaj dalej!

Nadszedł czas na ogłoszenie kolejnej, 19. edycji ogólnopolskiego, edukacyjnego konkursu
projektowego SOLIDWORKS, organizowanego przez DPS Software. W tegorocznej edycji
temat przewodni brzmi „Zaprojektuj JUTRO!”

Studencki Konkurs Projektowy SOLIDWORKS to największy i najbardziej prestiżowy konkurs
dla młodych inżynierów w Polsce. Jest on organizowany od 2001 roku przez DPS Software
Polska. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu wykonanego w oprogramowaniu
SOLIDWORKS oraz umożliwienie uczestnikom zaistnienia na rynku inżynierskim.
W konkursie mogą wziąć udział studenci i uczniowie.

Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się w nowej, odświeżonej formule. Uruchomiono dwa
poziomy zaawansowania: Entry oraz Professional.
- Kategoria
Entry Level dedykowana jest studentom pierwszego roku studiów I stopnia
oraz uczniom szkół średnich. Mając na uwadze początkujących uczestników
konkursu, w
tej kategorii jury będzie oceniać przede wszystkim podstawowe
elementy, tj. modelowanie,
złożenia i interpretacja tematu przewodniego.
Zastosowanie dodatkowych modułów nie
będzie miało znaczącego wpływu na
ocenę projektu.
- Kategorię
Professional Level dedykuje się studentom I, II oraz III stopnia studiów.
W
przypadku tej kategorii oceniane będzie zastosowanie pełnego pakietu
SOLIDWORKS
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Student Engineering Kit. Poza koncepcją i sposobem działania
poddane ocenie zostanie
zastosowanie modułów takich jak arkusz blach,
konstrukcje spawane, symulacje itp.
Najciekawsze renderingi obu kategorii
wezmą udział w konkursie na najlepszą pracę
wizualną. Do wygrania
atrakcyjne nagrody!

Ważne daty dla uczestników konkursu:
• termin zgłaszania projektów: 7 września 2020
• termin nadsyłania prac: 21 września 2020
• rozstrzygnięcie konkursu: 5 października 2020
• czas i miejsce ogłoszenia wyników i wręczenia nagród: Konferencja DPS FORUM 2020

Zgłoszenia do 19. edycji Studenckiego Konkursu Projektowego SOLIDWORKS przyjmowane są
za pomocą formularza zgłoszeniowego. Znajdziecie go na stronie: www.dps-software.pl/stude
ncki-konkurs-projektowy-formularz
. Pełna dokumentacja konkursu znajduje się również na stronie Organizatora.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Bator
Tel. +48 691 100 357
E-mail: jbator@dps-software.pl

Konkursy dla uczniów i studentów goszczą przez cały rok na łamach portalu Moje
Stypendium!
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