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Oktatási tevékenység

Az Építőipari
Szellemi Központ

Költségvetés-készítő
programok oktatása, előadások

Az épület által biztosított lehetőségek (számítástechnikai oktatóterem, konferenciaterem,
bemutató-aula stb.) számos rendezvény megszervezését teszik lehetővé.
Az épületben a korszerű irodahelyiségeken
túlmenően a berendezéstől függően 50 –100
fős konferenciaterem, ahhoz kapcsolódó 87
négyzetméteres fedett díszudvar (aula),
12 fős reprezentatív tárgyaló, valamint 10
munkahelyes számítástechnikai oktatóterem került kialakításra. Ezen helyiségek az
alapvető elképzelés, az Építőipari Szellemi Központ érdekében kerültek kiépítésre, amelyek az
épületben működő cégeken túlmenően külső
vállalkozások részére is rendelkezésre állnak.
Az épület előtt kellő férőhelyszámú parkolási
lehetőség biztosított. Konferenciaterem, tárgyaló, számítástechnikai oktatóterem bérelhető
a TERC Irodaházban (1149 Budapest, Pillangó
park 9.). Kösse le építőipari termékbemutatójának, konferenciájának időpontját!

Új program vásárlásánál az egynapos alaptanfolyamot egy fő részére ingyenesen tartalmazza
a program ára. Lehetőség van 2 vagy 4 napos
magasabb szintű oktatásra is, amelynél az első
nap szintén ingyenes. Sajátítsa el a programok
által biztosított hasznos szolgáltatásokat oktatásaink keretén belül. Munkatársaink a költségvetés-készítés alapjain kívül néhány hasznos
trükköt és ötletet is megismertetnek a hallgatókkal, valamint lehetőség nyílik az egyedi kérdések megválaszolására is.

CAD
tanfolyamok
AutoCAD kezdő-, haladó-, 3D-s oktatások
szinte minden formáját vállaljuk saját oktatótermünkben, ügyfeleinknél, központi vagy egyedi
tematika alapján. A tanfolyamok elvégzéséről
oklevelet állítunk ki.

t AutoCAD alapozó tanfolyam
(5 nap, 30 óra)

TERC-ETALON
programok oktatása

t AutoCAD haladó 2D tanfolyam
(2 nap, 12 óra)

t AutoCAD 3D modell tanfolyam
(3 nap, 18 óra)

TERC V.I.P.
programok oktatása
Ez idáig több mint 2500 hallgató végezte el eredményesen a GOLD (KING) Programrendszer
elsajátítását, mélyebb szintű megismerését célzó
4 napos tanfolyamunkat. Az oktatás első napja előadás jelleggel a 60 férőhelyes előadótermünkben kerül megrendezésre. Az oktatáson a
TERC V.I.P. BRONZ programrendszer alapjait,
újdonságait, fejlesztéseit, valamint az ÖN adattár

www.terc.hu
24

használatát lehet elsajátítani. A második napon
már a 10 férőhelyes számítástechnikai oktatótermünkben történik a képzés, ahol a SILVER
változat többlettudásával ismerkednek meg az
érdeklődők. A harmadik nap a GOLD egyedi
tudását – a normahátteret, az erőforrásokat, a
kigyűjtéseket és a fuvarkalkulációt – tanulhatják
meg a felhasználók. A negyedik nap gyakorlással
és délután egy önálló feladat megoldásával, vizsgával zárul. A tanfolyam sikeres befejezése után
a hallgatók a TERC Kft. oklevelét vehetik át.

A TERC-ETALON programrendszer oktatását
már 7 óra időtartammal (9–16 óra között), előadás jelleggel a 60 férőhelyes előadótermünkben
tartjuk. Az oktatáson a TERC-ETALON programrendszer regisztrációját, a térítésmentes
kiírói használatát, előﬁzetését, a költségvetés
készítés alapjait, napi rutin használatát, újdonságait, fejlesztéseit, valamint az ÖN adattár
használatát lehet elsajátítani. Külön kérésre
(az idő függvényében) az összehasonlítás és a
tender (versenyeztetés), valamint az árszakértő
modulok is ismertetésre kerülnek.

Egyedi tematikával és létszámmal is tartunk
oktatásokat a TERC Kft. irodaházában a szabad időpontok és a helyiségek függvényében.
Kérje egyedi árajánlatunkat!

KÖLTSÉGVETÉS OKTATÁS SZERVEZŐ

telefon: (+36-1) 422-25-04
CAD OKTATÁS SZERVEZŐ

telefon: (+36-1) 422-25-26
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