
Stypendium Projektowe Vectorworks 
 
 
To już piąta edycja międzynarodowego konkursu o Stypendium Projektowe Vectorworks, który jest 
dla studentów świetną okazją do wykazania się na samym początku ich kariery.  
 
W konkursie akceptujemy wszystkie prace, bez względu na ich temat, inspiracje czy używane 
oprogramowanie. 
 
Świat kryje w sobie ogrom możliwości — my chcemy dać Ci szansę na jeszcze więcej. Właśnie 
rozpoczął się nabór prac do konkursu o Stypendium Projektowe Vectorworks, w którym możesz 
wygrać nawet 10 000 $. 
 
Zasady uczestnictwa są bardzo proste: studenci mają czas do 31 marca 2021, aby przesłać swoją 
pracę (nową lub z aktualnego portfolio) przez formularz na stronie vectorworks.net/scholarship.  
Muszą również odpowiedzieć na kilka krótkich pytań. Po tym terminie komisja, w której zasiądą 
profesjonalni jurorzy, oceni wszystkie nadesłane prace konkursowe. 
 
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: Architektura, Architektura krajobrazu, Projektowanie 
wnętrz i Technika sceniczna. Organizatorem konkursu w krajach Beneluksu, Francji i Polsce jest firma 
Design Express. Zwycięzca w każdej kategorii wygrywa nagrodę w wysokości 1 000 USD i 
automatycznie przechodzi do międzynarodowego etapu, w którym zyskuje szansę na zwiększenie 
wygranej nawet do 10 000 USD. 
 
Kto może się ubiegać o stypendium? 
 
Wymagamy, aby osoby zgłaszające swój udział w konkursie uczęszczały lub były zapisane na kurs 
równoważny co najmniej sześciu punktom na jednym z akceptowanych kierunków projektowych. Aby 
ubiegać się o stypendium, nie możesz ukończyć studiów wcześniej  
niż 1 grudnia 2020. 
Osoba musi posiadać dyplom lub aktualnie ubiegać się o dyplom na jednym z następujących 
kierunków projektowych: 
 
Architektura 
Sztuki audiowizualne 
Projektowanie wydarzeń 
Projektowanie przestrzeni wystawienniczych 
Zarządzanie udogodnieniami (FM) 
Projektowanie mebli 
Projektowanie i wykonawstwo/Renowacja/Działalność „Zaprojektuj i wybuduj” 
Wzornictwo przemysłowe 
Projektowanie wnętrz 
Planowanie przestrzenne 
Architektura krajobrazu 
Projektowanie ogrodów/terenów zieleni 
Projektowanie ogrodów/terenów zieleni wraz z realizacją 
Projektowanie oświetlenia 
Projektowanie instalacji mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych (MEP) 
Projektowanie maszyn 
Produkcja przemysłowa 
Szkółkarstwo 
Scenografia 
Planowanie przestrzenne 
Konstrukcje budowlane 
Produkcja TV/film 

http://www.vectorworks.net/scholarship


Przetwórstwo drewna 
 
Akceptujemy zgłoszenia grupowe. Zespół nie może jednak liczyć więcej niż 10 osób. W przypadku 
pracy grupowej należy wymienić w zgłoszeniu wszystkich członków zespołu jako współautorów. 
Wszyscy uczestnicy muszą kwalifikować się do udziału w konkursie zgodnie z postanowieniami 
określonymi w Warunkach. Zgłoszenia pomijające powyższe informacje zostaną odrzucone. W 
przypadku wygranej nagroda dla grupy zostanie podzielona równo między wszystkich członków 
zespołu. 

O stypendium moga ubiegac sie tylko studenci zapisani na co najmniej jeden z 
honorowanych kierunków projektowych w roku akademickim 2020-2021. Termin składania 
zgłoszen mija 31 marca 2021 roku o godzinie 17:59. Obowiazuja dodatkowe  warunki.  

 
Prezentujemy zwycięzców z edycji ubiegłorocznej. 
https://www.vectorworks.net/scholarship/past-winners 
 
 
Wszystkie osoby związane z mediami zapraszamy do odwiedzenia strony         
vectorworks.net/2020/press, gdzie znajdują się dodatkowe informacje, materiały wideo i zdjęcia w           
wysokiej rozdzielczości. 
 

O Vectorworks, Inc. 

Vectorworks, Inc. to producent wielokrotnie nagradzanego oprogramowania do projektowania w          
technologii BIM wykorzystywanego w branży architektury, projektowania krajobrazu oraz w przemyśle           
rozrywkowym w 85 krajach. Od 1985 r. produkujemy intuicyjne oprogramowanie dla twórców i dziś              
możemy poszczycić się znakomitą platformą programową pozwalającą zarządzać całym procesem          
projektowym. Prawie 700 tys. użytkowników tworzy projekty nowej generacji i nadaje im kształt dzięki              
Vectorworks dla systemów Mac i Windows. Vectorworks ma swoją siedzibę w Columbii w stanie              
Maryland, posiada także oddziały w Atlancie w stanie Georgia, w Wielkiej Brytanii, w Newbury i w                
Londynie oraz w Vancouver w Kanadzie. Vectorworks jest częścią Nemetschek Group. Dowiedz się,             
jak dzięki nam projektanci kształtują doświadczenia, które zmieniają świat, odwiedzając stronę           
vectorworks.net lub śledząc @Vectorworks. 
 
 
Grafiki oraz logotypy do pobrania: https://www.vectorworks.net/2021/press/login  
 
Najnowsze funkcje Vectorworks 
https://www.youtube.com/watch?v=MQXjoBJcvxQ&list=PLiLCoe7DU1HZdfyUpQZUfpd4Mco3WB05c 
 
Osoba do kontaktu: 
Agnieszka Staniewicz / Marketing Manager 
mail: agnieszka@designexpress.eu 
tel.: 515 466 011 
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