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Program Bentley Education osiąga zasięg globalny 

 
Bezpłatne oprogramowanie w ramach „licencji edukacyjnej” i dodatkowe materiały dla 

studentów i wykładowców 

 

EXTON, Pensylwania – 25 października 2021 – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), 

firma zajmująca się inżynierią infrastruktury, zgodnie z wcześniejszą obietnicą poszerzenia 

dostępu do swoich profesjonalnych aplikacji w celach edukacyjnych, ogłasza dzisiaj globalne 

rozszerzenie programu  Bentley Education – co oznacza bezpłatny dostęp do licencji 

edukacyjnych ponad 60 popularnych aplikacji firmy Bentley dla wszystkich uprawnionych 

studentów i nauczycieli szkół średnich oraz wykładowców szkół wyższych, za pośrednictwem 

portalu Bentley Education. 

Po ogłoszeniu 3 maja 2021 r. uruchomienia programu Bentley Education w pilotażowych 

krajach: Australii, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Litwie i Irlandii, program spotkał się z dużym 

odzewem ze strony ponad 500 000 studentów i nauczycieli z wielu krajów, którzy odwiedzają 

portal Bentley Education. Teraz, dzięki globalnemu rozszerzeniu, program Bentley Education 

jest dostępny dla wszystkich studentów i nauczycieli szkół średnich i wyższych: politechnik, 

instytutów i uniwersytetów na całym świecie, co umożliwia używanie aplikacji firmy Bentley w 

salach lekcyjnych, laboratoriach i w domu. 

Vinayak Trivedi, wiceprezes Bentley Education, powiedział: „Wraz z globalnym naciskiem na 

rozwój infrastruktury pod kątem odporności i zdolności adaptacyjnych, pojawi się 

bezprecedensowe zapotrzebowanie na utalentowane osoby, które wykazują umiejętności i 

zdolność do pracy na wyższym poziomie projektowania przy zastosowaniu cyfrowych procesów 

pracy. Dzięki zapewnieniu studentom, nauczycielom i uniwersytetom na całym świecie 

odpowiedniego oprogramowania i materiałów, pragniemy przygotować ich na tę szansę i 

wspomóc system edukacji w pozyskiwaniu i rozwijaniu wymaganych talentów”. 

mailto:Christine.Byrne@bentley.com
http://twitter.com/BentleySystems
https://education.bentley.com/


W oparciu o zróżnicowane zasoby edukacyjne stworzone dla studentów, portal Bentley 

Education zapewnia dostęp do kompleksowych materiałów szkoleniowych i treści opartych na 

projektach utrzymywanych we współpracy z głównymi uniwersytetami i partnerami 

branżowymi. Dzięki rejestracji w portalu Bentley Education w celu otrzymania dostępu do 

uprawnień licencyjnych, studenci i nauczyciele uzyskują również dostęp do dodatkowych 

materiałów, zawierających spostrzeżenia specjalistów z branży czy bezpośrednie obserwacje 

obecnych użytkowników programu, a także informacje na temat najnowszych i aktualnych 

trendów w branży – wszystko to do przyswojenia we własnym tempie i w nowoczesnym 

środowisku, które sprzyja nauce.  

Katriona Lord-Levins, Chief Success Officer w Bentley Systems, powiedziała: „Obecnie 

studenci preferują możliwość uczenia się we własnym tempie i odkrywania, co ich inspiruje. 

Program Bentley Education zapewnia właśnie to – społeczność studentów, nauczycieli i 

praktykujących specjalistów z branży, którzy pomagają odkryć nowe możliwości i rozpocząć 

satysfakcjonujące kariery w dziedzinie rozwoju infrastruktury dzięki przejściu na technologię 

cyfrową”. 

Więcej informacji na temat programu Bentley Education, w tym sposobu rejestrowania 

studentów i organizacji edukacyjnych, można znaleźć na stronie https://education.bentley.com. 

Obraz 1 : 

 

Podpis: Program Bentley Education pomaga studentom rozwinąć umiejętności cyfrowe, które 

mają kluczowe znaczenie w wzmacnianiu talentów celem wspierania rozwoju i zdolności 

adaptacyjnych infrastruktury na całym świecie. 
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Podpis: Program Bentley Education pomaga rozwijać światowej klasy talenty, potrafiące 

sprostać wyzwaniom polegającym na poprawie jakości życia i zmianie świata na lepsze za 

pomocą aplikacji firmy Bentley. 
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O programie Bentley Education 

Program Bentley Education sprzyja rozwojowi przyszłych specjalistów w dziedzinie 

infrastruktury, przygotowując ich do kariery w zakresie inżynierii, projektowania i architektury 

dzięki bezpłatnemu udostępnieniu studentom i nauczycielom licencji edukacyjnych na popularne 

aplikacje firmy Bentley za pośrednictwem nowego portalu Bentley Education. Program ma na 

celu tworzenie światowej klasy talentów, potrafiących sprostać wyzwaniom polegającym na 

poprawie jakości życia i zmianie świata na lepsze dzięki oprogramowaniu do inżynierii 

infrastruktury firmy Bentley i sprawdzonemu doświadczeniu. Program Bentley Education 

pomoże również studentom w rozwijaniu umiejętności cyfrowych, które mają kluczowe 

znaczenie w wzmacnianiu talentów celem wspierania rozwoju i zdolności adaptacyjnych 

infrastruktury na całym świecie.  

O firmie Bentley Systems 

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) jest firmą zajmującą się inżynierią infrastruktury. Dostarczamy 

innowacyjne oprogramowanie, które rozwija światową infrastrukturę – wspierając zarówno 
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globalną gospodarkę, jak i środowisko. Nasze wiodące w branży rozwiązania są używane przez 

profesjonalistów i organizacje każdej wielkości do projektowania, budowy i eksploatacji dróg i 

mostów, kolei, wodociągów i kanalizacji, robót publicznych i przedsiębiorstw użyteczności 

publicznej, budynków i zespołów budynków, oraz górnictwa i obiektów przemysłowych. Nasza 

oferta obejmuje aplikacje oparte na MicroStation do modelowania i symulacji, ProjectWise do 

realizacji projektów, AssetWise do zarządzania wydajnością majątku trwałego i sieci, wiodące na 

rynku portfolio oprogramowania geologicznego Seequent oraz platformę iTwin dla cyfrowych 

bliźniaków infrastruktury. Bentley Systems zatrudnia ponad 4000 pracowników i generuje 

roczne przychody w wysokości ponad 800 milionów USD w 172 krajach. 
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