ISTQB Certyfikowany Tester Poziom
zaawansowany - Analityk Testów
(S_36983) szkolenie z egzaminem
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/12/09/7629/501079

Cena netto

3 900,00 zł

Cena brutto

4 797,00 zł

Cena netto za godzinę

121,88 zł

Cena brutto za
godzinę

149,91

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

32

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-06-22

Termin zakończenia
usługi

2020-06-25

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-09

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-06-15

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA
AKCYJNA

Osoba do kontaktu

Alicja Kozłowska

E-mail

rurszkolenia@assecods.pl

Telefon

585222824

Cel usługi
Cel edukacyjny
Czego się nauczysz: * zdobędziesz wiedzę niezbędą do uzyskania międzynarodowego certyfikatu
ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Analyst * zrozumiesz proces testowy i jaka rola i jakie
obowiązki związane z zarządzaniem testami spoczywają na Analityku Testów; * poznasz zagadnienia
oraz wyzwania stojące przed testowaniem właściwości (atrybutów niefunkcjonalnych)
oprogramowania; * będziesz przygotowany/a do pracy jako Analityk Testów; * będziesz
przygotowany do efektywnego projektowania testów dla różnego typu oprogramowania.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Proces testowy
Testowanie w cyklu życia oprogramowania
Planowanie, monitorowanie i kontrola
Analiza testów
Projektowanie testów
Implementacja testów
Wykonanie testów
Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
Czynności na zakończenie procesu testowego
Zarządzanie testami:
Odpowiedzialność Analityka Testów
Monitorowanie i kontrola postępu testów

Testowanie rozproszone, outsourcing i insourcing
Zadania analityka Testów w testowaniu w oparciu o analizę ryzyka
Techniki testowania:
Techniki oparte na specyfikacji
Techniki oparte na defektach
Techniki w oparciu doświadczenie
Użycie list kontrolnych w przeglądach – Using Checklist in Reviews.
Testowanie właściwości oprogramowania:
Atrybuty jakościowe do testowania dziedzinowego (dokładności, odpowiedniości,
interoperacyjności, użyteczności, dostępności)
Przeglądy:
Użycie list kontrolnych w przeglądach
Zarządzanie defektami:
Kiedy defekt może zostać znaleziony?
Atrybuty zgłoszenia defektu
Klasyfikacja defektów
Analiza przyczyny podstawowej
Narzędzia testowe:
Narzędzia testowe i automatyzacja (do projektowania testów, do przygotowywania danych
testowych, do automatycznego wykonywania testów).

W trakcie szkolenia stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem
oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim).
Szkolenie przygotowuje do egzaminu ISTQB® Certiﬁed Tester — Advanced Level – Test Analyst w
języku polskim.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W trakcie szkolenia osiągniesz efekty uczenia się, czyli nauczysz się:
* zdobędziesz wiedzę niezbędą do uzyskania międzynarodowego certyﬁkatu ISTQB® Certiﬁed Tester
Advanced Level – Test Analyst
* zrozumiesz proces testowy i jaka rola i jakie obowiązki związane z zarządzaniem testami spoczywają
na Analityku Testów;
* poznasz zagadnienia oraz wyzwania stojące przed testowaniem właściwości (atrybutów
niefunkcjonalnych) oprogramowania;
* będziesz przygotowany/a do pracy jako Analityk Testów;
* będziesz przygotowany do efektywnego projektowania testów dla różnego typu oprogramowania.

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do projektantów testów pragnących usystematyzować
swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB®
Przeznaczone jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania w zaawansowanym
punkcie i chcą iść dalej. Szkolenie wymaga doświadczenia zawodowego i podstawowej wiedzy z
zakresu testowania.

Jest odpowiednie dla każdego kto:
posiada doświadczenie na stanowisku związanym z testowaniem oprogramowania, w
szczególności specjalistów zajmujących się testowaniem oprogramowania, analityków testów,
analityków biznesowych oraz testerów oprogramowania;
uczestniczy w procesie zbierania i analizy wymagań, projektowaniu i wykonywaniu testów
wyższych poziomów (systemowych lub akceptacyjnych);
pragnie pogłębić wiedzę z zakresu testowania oprogramowania.

Opis warunków uczestnictwa
posiadanie certyfikatu ISTQB® – Foundation Level;
doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu
oprogramowania – ISTQB® osobom przystępującym do egzaminu zaleca w tym przypadku
minimum 5 letnią praktykę, lub 3 letnią praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia
kierunkowe.

Materiały dydaktyczne
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne ściśle związane z programem
szkolenia

Informacje dodatkowe
Szczegółowe
informacje
dotyczące
szkolenia
dostępne
są
pod
adresem:
http://szkolenia.assecods.pl/Szkolenie/Architektura-biznesu-i-IT/ISTQB/ISTQB_TA-ISTQB-CertyfikowanyTester-Poziom-zaawansowany---Analityk-Testów

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

2020-06-22

09:00

17:00

8:00

2

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

2020-06-23

09:00

17:00

8:00

3

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

2020-06-24

09:00

17:00

8:00

4

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

2020-06-25

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę

Lokalizacja usługi
Adres:
Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi

