CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1.Chứng Chỉ Autodesk là gì?
Chứng chỉ Autodesk chứng minh người dùng có kinh nghiệm và kiến thức trong ứng dụng phần
mềm Autodesk như 3Ds Max, Maya, Inventor,.......
2. Ai nên đạt chứng nhận?
Các chứng chỉ chứng nhận cho bất cứ ai cần xác nhận kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm
Autodesk. Chứng nhận giúp phát triển lộ trình nghề nghiệp trong ngành công nghiệp 2D & 3D.
Chứng nhận Autodesk công nhận chuyên môn và kiến thức chính thức từ Autodesk.
3. Các kỳ thi chứng chỉ của Autodesk?
Autodesk cung cấp các kỳ thi cấp chứng chỉ cho Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Maya,
Autodesk Inventor…
4. Thời hạn chứng nhận Autodesk?
Giấy chứng nhận Autodesk được cấp theo từng phiên bản cụ thể. Chứng nhận như một thẻ thông
hành xác nhận kiến thức và kỹ năng theo từng phiên bản (version) của một ứng dụng Autodesk.
5. Làm thế nào để tôi cập nhật chứng nhận của tôi từ một bản phát hành kế tiếp?
Yêu cầu tái cấp chứng chỉ có sẵn hoặc hướng dẫn về lộ trình luyện thi:
http://www.autodesk.com/certification cho yêu cầu tái chứng nhận đầy đủ.
6. Làm thế nào để chuẩn bị cho các kỳ thi chứng nhận?
Để biết thông tin chuẩn bị cho kỳ thi chứng nhận, tham khảo hướng dẫn thi và luyện thi tại:
http://www.autodesk.com/certification để sẵn sàng cho 1 kỳ thi tốt nhất.
7. Đăng ký thi, lịch thi, thời gian được cấp chứng chỉ ra sao?

Kỳ thi được đăng ký tại VTC Academy, VTC Academy được Autodesk ủy quyền chính thức đào
tạo và tổ chức kỳ thi. Kết quả phản hồi cho thí sinh qua hệ thống email. Kết quả được cập nhật
trên hệ thống chứng nhận Autodesk toàn cầu và do chính Autodesk cấp chứng chỉ/chứng nhận
cho thí sinh bằng hình thức online.
8. Lệ phí thi của từng chứng chỉ như thế nào?
Lệ phí được căn cứ trên chứng chỉ cần đạt được. Cụ thể như sạu:
-

Certificated Users: $150; thi trong 2 giờ

-

Certificated Professional: $150; thi trong 2.5 giờ

9. Đăng ký chương trình luyện thi ở đâu, chương trình như thế nào?
VTC Academy tổ chức chương trình đào tạo và luyện thi phù hợp cho từng đối tượng thí sinh:
-

Chương trình đào tạo cho người mới bắt đầu: 72 giờ: học phí 7,000,000VNĐ

10. Giá trị khác biệt của Autodesk:
Chứng chỉ Autodesk chứng nhận trên phạm vi toàn cầu về kiến thức và kỹ năng sử dụng phần
mềm Autodesk giúp học viên gia tăng cơ hội phát triển nghề nghiệp, nâng cao năng suất làm
việc, nâng cao uy tín trên trường quốc tế. Đặc quyền của chứng chỉ Autodesk:
 Được công nhận khả năng, trình độ, kỹ năng ứng dụng phần mềm Autodesk trên phạm vi
toàn cầu, giúp bạn chứng minh năng lực trong ngành công nghiệp.
 Được truy cập và sử dụng Logo hợp pháp của Autodesk
 Người được cấp chứng chỉ được cập nhật và hiển thị trong cơ sở dữ liệu người dùng
chuyên nghiệp của Autodesk toàn cầu.
11. Tại sao chọn Autodesk?
5 lý do chọn Autodesk:
- Gia tăng giá trị cho sản phẩm đạt chuẩn quốc tế
- Tham gia giảng dạy phần mềm Autodesk trong ngành công nghiệp thiết kế 3D: cho các trung
tâm đào tạo và giảng dạy nội bộ doanh nghiệp.

- Trở thành ứng viên tiềm năng được săn đón bởi các doanh nghiệp.
- Chứng chỉ được tích hợp vào các khóa học quốc tế tại các trường đại học toàn cầu. Mỗi năm
hơn 110,000 thí sinh tham gia kỳ thi và đạt được chứng nhận.
- Nâng cao nghề nghiệp và cơ hội việc làm tốt hơn, gia tăng hiệu suất công việc.
12. Vì sao doanh nghiệp cần ứng viên đạt chứng chỉ Autodesk?
Shiny Stephen - BIM Manager tại Jurong Consultants: “Chứng nhận Autodesk đã giúp
chúng tôi xác nhận các kỹ năng và kiến thức chuyên nghiệp. Nó giúp tăng tốc phát triển nghề
nghiệp của mình, cải thiện năng suất của chúng tôi và tạo điều kiện cho chúng tôi có được sản
phẩm tốt nhất từ việc đầu tư hiệu quả phần mềm”
Mandar R. Chaphalkar - BIM Leader & Assoc Technical tại Hyder Consulting India Pvt.
Ltd: “Chứng nhận Autodesk giúp việc thúc đẩy sự tự tin của một số chuyên gia của chúng tôi.
Chứng nhận xác nhận các kỹ sư chúng tôi đạt năng lực tham gia các dự án tiêu chuẩn toàn cầu”
Terry Miller - Academic Consultant: Chúng tôi muốn thêm chứng chỉ vào chương trình để
giúp học sinh xác nhận kỹ năng của họ và sau đó tiến tới học các chương trình đào tạo cao hơn.
13. Định kỳ các kỳ thi của Autodesk diễn ra bao nhiêu lần/năm?
VTC Academy được ủy quyền tổ chức các kỳ thi tại Việt Nam. Định kỳ 1 tháng/lần khi có phát
sinh đăng ký dự thi của thí sinh.
14. Đối tượng bên ngoài không học hay ôn thi ở VTCA có được tham gia thi để được nhận
chứng chỉ của Autodesk không?
VTC Academy được ủy quyền tổ chức các kỳ thi cho tất cả các đối tượng cộng đồng công
nghệ tại Việt Nam. Việc thí sinh tham gia khóa ôn tập và học tập tại VTC Academy là một lợi
thế và cần thiết cho việc chuẩn bị kỳ thi tốt hơn.
15. Tổng thời gian từ lúc thi đến lúc nhận được chứng chỉ mất bao lâu?
Autodesk phản hồi kết quả cho thí sinh thông qua hình thức email online. Thời gian cấp chứng
chỉ là 1 tuần kể từ thời điểm có kết quả thi.

