
ANSYS ACADEMIC PROGRAM

INWESTUJEMY
W
WASZĄ
PRZYSZŁOŚĆ

DLA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH
DARMOWE OPROGRAMOWANIE



CO ZYSKUJESZ
Każdy zespół, biorący udział w programie 
ANSYS Student Competition, otrzyma 
pełen, darmowy dostęp do dowolnej 
kombinacji* produktów ANSYS.

ANSYS
Student

Competition

KORZYSTAJ
Z

PEŁNEJ
MOCY

OPROGRAMOWANIA
ANSYS

ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (5 procesów), licencja roczna.

ANSYS Academic Research EM (5 procesów), licencja roczna.

ANSYS Academic Research HF (5 procesów), licencja roczna.

Do 32 x ANSYS Academic Research HPC, licencja roczna.

Do 32 x ANSYS Academic Research Electronics HPC, licencja roczna.

SAMI ZDECYDUJECIE, KTÓRE NARZĘDZIA SĄ NIEZBĘDNE DO ZREALIZOWANIA WASZEGO PROJEKTU

*Dowolna kombinacja oznacza, że zespół może wybrać wszystkie licencje lub ich podzbiór, np.: zrezygnować z licencji ANSYS Academic Research EM (5 procesów) oraz 
Research Electronics HPC. Firma Symkom, jako certyfikowany przedstawiciel firmy ANSYS w Polsce, oferuje szkolenia w zakresie modelowania w środowisku ANSYS. 

Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać pod adresem support@symkom.pl



DLA  KOGO

www.symkom.pl

ANSYS Academic to specjalna oferta skie-
rowana do akademickich kół naukowych, 
które prężnie rozwijają swoje pomysły. 

Docieramy do zespołów, które nie boją się 
wyzwań i przekształcają swoje marzenia w 
pełni funkcjonalne prototypy samocho-
dów, samolotów, jachtów, rakiet, robotów. 

ANSYS
Academic
Research

JEDYNYM
OGRANICZENIEM
JEST
WYOBRAŹNIA

Udostępniamy oprogramowanie, które dzięki swoim ogromnym możliwościom z zakresu 
obliczeń strukturalnych (w tym kompozytów), obliczeń przepływowych 
i elektromagnetycznych, pomaga w wygrywaniu międzynarodowych konkursów konstruk-
torskich, t.j. F-SAE, Formula Student, czy Hyperloop Pod Competition. 



Możliwości
Oprogramowania

ANSYS

Pakiet licencji pozwalający na analizę numeryczną zagadnień 
elektromagnetycznych wysokich częstotliwości. Przykłady 
zastosowań to: analiza anten, falowodów czy układów PCB.

Academic
Research HF 

Pakiet licencji pozwalający na analizę numeryczną zagadnień 
elektromagnetycznych niskich częstotliwości. Przykłady zasto-
sowań to: analiza silników elektrycznych, transformatorów czy 
siłowników elektromagnetycznych.

Academic
Research EM 

Licencje pozwalające na obliczenia równoległe z użyciem wielu 
rdzeni procesora (do 36). Ich zastosowanie pozwala na istotne 
skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie obliczeń.

Academic
Research HPC 

Pakiet licencji pozwalający na symulowanie zagadnień 
przepływowych, mechanicznych oraz sprzężonych. Przykłady 
zastosowań to: analiza aerodynamiki zewnętrznej pojazdów, 
analiza wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji czy symulacja 
pracy żagli uwzględniająca ich łopot.

Academic
Research Mechanical and CFD

W ramach środowiska ANSYS Workbench produkty ANSYS Academic Research, mogą zostać 
wykorzystane do prowadzenia sprzężonych analiz zagadnień elektromagnetycznych, 

przepływowych, termicznych i mechanicznych.



WSPÓLNE
DZIAŁANIA
MARKETINGOWE

ZOBOWIĄZANIA PODSTAWOWE

ZOBOWIĄZANIA DODATKOWE
Przygotowanie artykułu na bloga

Przygotowanie krótkiego klipu video

Ekspozycja loga Symkom i ANSYS

Polubienie fanpage’y Symkom i ANSYS

Informacja online o wykorzystywaniu oprogramowania ANSYS

Przesłanie 5 plików graficznych

Rejestracja na portalu ANSYS Student Community

ANSYS
Academic
Program



Proton Dynamic Inżynier XXI wieku SKAP

WUT Racing Team AGH Solar PLANE SKN „Płomień”

Cerber Motosport

Politechnika Białostocka Politechnika Łódzka Politechnika Gdańska

Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Handlowa

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Wrocławska

SKN „Oktan” SKN „PIKSEL”

Koła naukowe, które biorą udział w ANSYS Academic Program mogą liczyć na szkolenia 
z zakresu obsługi oprogramowania ANSYS, oraz efektywnego wykorzystania 

symulacji numerycznych w projektach badawczych.

symkom.pl/academic/ansys-dla-kol-naukowychPełną listę uczestników znajdziesz pod adresem:



Warunki korzystania z licencji są zdefiniowane w dokumencie licencyjnym 
podpisywanym przez przedstawicieli licencjobiorcy i licencjodawcy ANSYS’a. 
Dokument licencyjny musi zostać podpisany przez pracownika uczelni 
(np. Dziekana lub Opiekuna Koła).

WARUNKI UCZESTNICTWA W ANSYS ACADEMIC PROGRAM: 

1. Oferta dostępna dla nowych i wznawiających licencję użytkowników

2. Oferta dostępna dla wyższych uczelni oraz uczelni technicznych biorących udział
w zawodach studenckich. Oferta ta nie jest dostępna dla klientów komercyjnych.
3. Na jeden zespół przypada jedna oferta rocznie. 

4. Wszystkie licencje są licencjami rocznymi.

5. Dostarczone w ramach promocji oprogramowanie może być wykorzystane tylko przez studentów
zaangażowanych w działalność Koła Naukowego. 

6. W zamian za korzystanie z licencji na oprogramowanie ANSYS, zespoły zobowiązują się do
promocji firm Symkom i ANSYS poprzez: 

a. Zamieszczenie logo Symkom – Oficjalnego Partnera firmy ANSYS w Polsce oraz logotypu ANSYS 
na budowanym prototypie (miejsce do uzgodnienia) oraz na stronie internetowej Koła Naukowego
w sekcji sponsorów. Logo musi zawierać link do strony www.ansys.com

b. Jeśli Koło Naukowe posiada konto na Facebook’u: polubienie fanpage’y Symkom oraz ANSYS.
Zamieszczenie logo Symkom i firmy ANSYS na profilu Koła.

c. Umieszczenie informacji o wykorzystaniu oprogramowania ANSYS w prezentacjach i na portalach 
społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.) oraz w sekcji „ Aktualności” strony 
internetowej Koła w czasie trwania licencji, nie później niż w 9-tym miesiącu korzystania.

d. Zamieszczenie informacji w sekcji „Aktualności” strony internetowej Koła o otrzymanej licencji za
pośrednictwem firmy Symkom. 

e. Przygotowanie co najmniej pięciu plików graficznych w wysokiej rozdzielczości pokazujących
przykład przeprowadzonej analizy w programie ANSYS. Pliki należy wysłać na adres: 
vishal.ganore@ansys.com z kopią na adres jpatejuk@symkom.pl 

f. Przygotowanie na prośbę firmy ANSYS lub Symkom artykułu (400-500 słów oraz minimum trzy
zdjęcia) opisującego wykorzystanie oprogramowania ANSYS. Artykuł zostanie umieszczony na stronie 
www.ansys.com lub www.symkom.pl

g. Przygotowanie na prośbę firmy ANSYS lub Symkom 2-3 min klipu wideo z wykorzystania 
oprogramowania ANSYS.

h. Rejestracja na portalu i uczestnictwo w ANSYS Student Community.


