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Inwestorzy, wykonawcy, biura pro-
jektowe realizując swoje projek-
ty niejednokrotnie zapominają, iż 
oprócz pozyskania odpowiedniej 
kadry ważne jest również dbanie 
o jej systematyczny rozwój i pod-
noszenie przez nią kwalifikacji. 
Spełniając potrzeby firm poszu-
kujących dobrych ofert edukacyj-
nych, Athenasoft, która znana jest 
głównie jako producent programu 
kosztorysowego Norma od kilku 
lat z uznaniem realizuje działal-
ność edukacyjną.

Obecnie w ramach Akademii Athena-
soft dostępne są szkolenia obejmu-
jące zagadnienia z przedmiarowania 
oraz kosztorysowania robót budowla-
nych z wykorzystaniem najnowszych 
narzędzi informatycznych.
Największym zainteresowaniem cie-
szą się szkolenia związane z kosz-

torysowaniem, które dodatkowo 
można uzupełnić o prowadzone 
w małych grupach lub indywidual-
nie konsultacje z zakresu obsługi 
programu Norma PRO czy Norma 
EXPERT. Uczestnicy kursów kosz-
torysowych, jak i osoby, które po-
znały program Norma we własnym 
zakresie mają możliwość przystą-

pić do egzaminu sprawdzające-
go znajomość obsługi tego narzę-
dzia, po zdaniu którego uzyskują 
tytuł „Certyfikowanego Użytkowni-
ka Programu Norma”. Do tej pory 
taki certyfikat otrzymało ponad 200 
osób. Osoby te otrzymały tym sa-
mym możliwość zarejestrowania 

się oraz wyróżnienia swojego wpisu 
w ogólnopolskiej bazie kosztorysan-
tów (www.kosztorysanci.pl).
Kadra Akademii dba o jak najwyższą 
jakość oferowanych szkoleń. Fakt ten 
został potwierdzony przyznaniem fir-
mie akredytacji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na prowadzenie kursów 
z zakresu kosztorysowania.

Akademia stale rozwija swoją działal-
ność edukacyjną m.in. poprzez po-
szerzanie swojej oferty szkoleniowej. 
Nowością wśród kursów Akademii 
są jednodniowe zajęcia pt. „Pierw-
sze kroki w programie Norma PRO 
lub EXPERT”.

Wszystkie zajęcia prowadzone są 
przez wykwalifikowanych i doświad-
czonych wykładowców, zawierają 
wiele praktycznych przykładów i ćwi-
czeń oraz umożliwiają uczestnikom 
wymianę doświadczeń.

Akademia przeprowadziła jak do tej 
pory wiele kursów zarówno w formie 
szkoleń otwartych, jak również wielu 
projektów szkoleń zamkniętych m.in. 
dla takich firm czy instytucji jak Skan-
ska S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa czy Stołeczny 
Zarząd Infrastruktury.

Zajęcia w trybie otwartym oraz przy-
gotowywane na zamówienie orga-
nizowane są zarówno w siedzibie 
firmy w Warszawie, jak i w innych 
miastach.
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Szkolenia specjalistyczne 
szansą na rozwój kadry


