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THE ACADEMY BY DHI 
Działania na rzecz globalnego szkolenia i wymiany wiedzy 

Aby stawić czoło wyzwaniom w dziedzinie środowisk wodnych, trzeba posiadać wiedzę. Dlatego z taką determinacją nasza firma 

wciąż pogłębia swoją globalną wiedzę i udostępnia ją innym. W ten sposób pomagamy ludziom z całego świata rozwiązać 

napotkane przez nich problemy w dziedzinie środowisk wodnych. 

Celem THE ACADEMY by DHI jest gromadzenie i dzielenie się wiedzą. Oferując rozwój umiejętności i budowanie kompetencji, 

gwarantujemy, że będziesz odpowiednio przygotowany do znajdowania i stosowania odpowiednich rozwiązań w obliczu 

napotkanych wyzwań.  

Dzielimy się wynikami naszych badań i prac rozwojowych oraz zachęcamy do dyskusji w celu wymiany doświadczeń. 

Za pośrednictwem THE ACADEMY zapraszamy Cię do wzięcia udziału w naszych projektach. Dotyczą one rozpowszechniania 

informacji i technologii, wsparcia i współpracy ze szkołami wyższymi, spotkań dla grup użytkowników programu MIKE by DHI oraz 

organizowania akcji i imprez szkoleniowych.   

NASZE SPECJALIZACJE  Akwakultura i rolnictwo  

 Energia  

 Zmiany klimatyczne  

 Inżynieria przybrzeżna i morska  

 Woda powierzchniowa i gruntowa  

 Woda miejska  

 Przemysł  

 Środowisko naturalne i ekosystemy  

 Bezpieczne produkty i ryzyko środowiskowe   

SZKOLENIE I DZIELENIE SIĘ 

WIEDZĄ 

 Kursy szkoleniowe z obsługi narzędzi modelowania MIKE by DHI 

 Kursy szkoleniowe z obsługi indywidualnie zaprojektowanych systemów 

wspomagania procesów decyzyjnych 

 Kursy tematyczne ze wszystkich obszarów naszej specjalizacji 

 Dzielenie się wiedzą na organizowanych imprezach: konferencjach, seminariach, 

warsztatach i spotkaniach grup użytkowników 

 Rozpowszechnianie publikacji na temat naszych projektów badawczych 

 Pomoc ze strony magistrów i doktorów w nadzorowaniu programu oraz wsparcie i 

współpraca ze szkołami wyższymi 

MARKA DHI 
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Nasze kursy szkoleniowe prowadzone w ponad 40 krajach pozwolą 
Tobie skutecznie stawić czoła wyzwaniom w dziedzinie środowisk 
wodnych 

POGŁĘBIAMY WIEDZĘ I DZIELIMY SIĘ NIĄ NA CAŁYM ŚWIECIE 

Na całym globie zatrudniamy ponad 200 trenerów — doświadczonych 
specjalistów, z których wielu to uznani, międzynarodowi eksperci w 
swoim obszarze zainteresowań.  

Nasi trenerzy posiadają gruntowną wiedzę na temat rynków lokalnych 
i uregulowań prawnych, które na nich obowiązują. Oferują oni 
szkolenia dopasowane do Twoich potrzeb, pomogą w rozwijaniu 
umiejętności i zdobywaniu fachowej wiedzy, prowadząc zajęcia w 
Twoim języku, w miejscu i terminie wygodnym dla Ciebie.  

Twój zaufany doradca jest zawsze do dyspozycji.  

 

NASZA WIEDZA I PARTNERSTWO SZKÓŁ WYŻSZYCH 

Pozostajemy w ścisłej współpracy z partnerami na całym świecie.  

THE ACADEMY współpracuje ze szkołami wyższymi i innymi 
instytucjami edukacyjnymi w celu stworzenia rozległej sieci partnerów 
edukacyjnych. 

Stworzyliśmy specjalne zestawy szkoleniowe dla szkół wyższych i 
instytucji badawczych. Prowadzimy szkolenia również w szkołach 
wyższych. 

 

Studenci i doktoranci przyjeżdżają do nas z całego świata, aby zdobyć 
praktyczne doświadczenie i napisać u nas pracę dyplomową.  
 

NASI KLIENCI 

Naszymi słuchaczami są: 

 agencje rządowe; 
 regionalne i lokalne wydziały gospodarki wodnej; 
 instytucje badawcze i szkoły wyższe; 
 konsultanci techniczni; 
 grona specjalistów od gospodarki wodnej i firmy zajmujące się 

inżynierią wodną; 
 miejskie wydziały gospodarki wodnej; 
 władze przybrzeży i przystani. 

Szkolenia z oprogramowania MIKE by DHI poświęcone są rozwijaniu 

umiejętności praktycznych, wykonywaniu ćwiczeń i wykorzystaniu 

wszystkich zalet programu. 

Kursy tematyczne obejmują szereg bieżących tematów we wszystkich 

obszarach naszej specjalizacji, takich jak przystosowanie do zmian 

klimatycznych lub zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. 

Tego typu zajęcia pozwolą Tobie na wykorzystanie koncepcji, 

praktycznych zastosowań i zasad wspomagania procesów 

decyzyjnych w całym obszarze prowadzonego biznesu. 

Kursy MIKE CUSTOMISED by DHI pomogą Tobie w zrozumieniu 

znaczenia narzędzi MIKE CUSTOMISED dla budowania systemów 

wspomagania procesów decyzyjnych. 

SZKOLENIA I IMPREZY  

Skontaktuj się z nami: courses@dhigroup.com 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.dhigroup.com/THEACADEMYByDHI 

NASZA OFERTA SZKOLEŃ I BUDOWANIA KOMPETENCJI  

Każdego roku organizujemy setki kursów, w których uczestniczą tysiące specjalistów.  Zakres kursów obejmuje szkolenia 

tematyczne, warsztaty budowania kompetencji, a także szkolenia praktyczne z poszczególnych narzędzi oprogramowania. 

Oferujemy wiele form pakietów szkoleniowych, przewidzianych na okres od kilku dni do kilku miesięcy. Stworzyliśmy je z myślą o 

dopasowaniu ich do Twoich potrzeb i poszczególnych problemów — w zależności od tego, czy zarządzasz środowiskiem wodnym, 

czy może jesteś wyspecjalizowanym inżynierem lub technikiem. Niektóre z projektów budowania kompetencji uwzględniają 

rozbudowane bloki szkoleniowe i szablony ćwiczeń praktycznych. 

Spotkania grup użytkowników MIKE by DHI stanowią niepowtarzalną 

okazję, aby dowiedzieć się więcej o aplikacjach dotyczących naszego 

środowiska, zapoznać się z najnowszymi aktualizacjami opro-

gramowania i wymienić doświadczenia z użytkownikami narzędzia, 

projektantami firmy DHI i współpracownikami. 

Nasze warsztaty tematyczne, seminaria, rozmowy przy okrągłym 

stole i konferencje podejmują tematy przekrojowe, dążąc do połączen-

ia zasad wspomagania procesów decyzyjnych i teorii w podejściu 

do bieżących tematów z zakresu naszej specjalizacji. Imprezy zwykle 

organizowane są we współpracy z akademią i specjalistami.   

Zwyczajowo w ramach imprez oferujemy także liczne sesje 

treningowe.  


