Oferta Szkoleniowa
Organizujemy szkolenia oraz egzaminy umożliwiające certyfikację ISTQB. Jest to najbardziej
rozpoznawalny międzynarodowy certyfikat z zakresu testowania oprogramowania. Organizujemy
szkolenia poziomu podstawowego (ISTQB Foundation Level) oraz poziomu zaawansowanego
(ISTQB Advanced) każdej specjalności (Test Analyst, Technical Test Analyst i Test Manager).
Egzaminy są zdawane online po zakończeniu szkolenia lub w późniejszym terminie.
Szkolenia organizowane są w grupach max. 10-12 osobowej. Szkolenia otwarte odbywają się w
większych miastach Polski m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin, Trójmiasto. Istnieje
możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta. Ceny negocjowane już
dla kilkuosobowych grup.

Liczba miejsc
Gdzie?
Egzamin

Szczegóły szkolenia
Max. 10-12 osób
Do ustalenia
Ostatniego dnia szkolenia, zdawany online

Podczas szkolenia omawiana jest teoria z sylabusa ISTQB wraz z zadaniami praktycznymi oraz
struktura egzaminu. Zarówno w internecie jak i niektórych podręcznikach pojawiają się sprzeczne
ze sobą informacje odnośnie tego czego możemy się spodziewać podczas egzaminu. Bardzo
zależy nam na zdaniu egzaminów przez uczestników szkolenia dlatego też przed egzaminem
staramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości pojawiające się podczas szkolenia. Przekazujemy także
wskazówki do prawidłowego przygotowania się do egzaminu oraz na co należy bądź nie należy
zwracać uwagi.

https://qa-szkolenia.pl
istqb@qa-szkolenia.pl

ISTQB Certified Tester Foundation Level

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB Certified Tester
Foundation Level. Podczas szkolenia dowiesz się jak wygląda proces wytwarzania
oprogramowania a także poznasz techniki testowania i projektowania testów. Po ukończeniu
szkolenia uczestnik nabywa kompletną wiedzę z zakresu sylabusa ISTQB do uzyskania certyfikatu.
Nie ma żadnych wymagań odnośnie przygotowania uczestników do tego szkolenia jednak
zalecane jest co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.
Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:
1. Podstawy testowania oprogramowania
2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
3. Statyczne techniki testowania
4. Techniki projektowania testów
5. Zarządzanie testowaniem
6. Narzędzia wspierające testowanie oprogramowania

Czas trwania szkolenia: 2,5 dnia
Szkolenie jest zakończone egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera 40 pytań z
progiem zdawalności 65% (26 punktów). Czas trwania egzaminu to 60 min. Szkolenie
przeprowadzane jest w języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku polskim lub
angielskim. Egzamin przeprowadzany jest w języku polskim lub angielskim.

Więcej informacji znajdziecie na https://qa-szkolenia.pl/szkolenie-istqb-foundation.html
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ISTQB Advanced (Test Analyst)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB Test Analyst. Wymogiem
formalnym do przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ISTQB Foundation Level.
Oczywiście możliwy jest udział w szkoleniu bez certyfikacji - w takim przypadku uczestnicy nie
muszą posiadać certyfikatu z poziomu podstawowego.
W trakcie zajęć dowiesz się jak analizować systemy w celu dostarczenia produktu o jakości
wymaganej przez klienta, jak tworzyć zadania zdefiniowane w strategii, jak wykorzystywać
dostępne narzędzia i techniki potrzebne do raportowania postępu prac.
Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:
1. Testing Process
2. Test Management - Responsibilities for the Test Analyst
3. Test Techniques
4. Testing Software Quality Characteristics
5. Reviews
6. Defect Management
7. Test Tools

Czas trwania szkolenia: 4 dni
Szkolenie jest zakończone egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera 60 pytań z
progiem zdawalności 65%. Czas trwania egzaminu to 180 min. Szkolenie przeprowadzane jest w
języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim natomiast egzamin
przeprowadzany jest w języku angielskim.
Więcej informacji znajdziecie na https://qa-szkolenia.pl/szkolenie-istqb-test-analyst.html
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ISTQB Advanced (Technical Test Analyst)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB Technical Test Analyst.
Wymogiem formalnym do przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ISTQB
Foundation Level. Oczywiście możliwy jest udział w szkoleniu bez certyfikacji - w takim przypadku
uczestnicy nie muszą posiadać certyfikatu z poziomu podstawowego.
W trakcie zajęć dowiesz się jak analizować wymagania techniczne, jak projektować i wykonywać
testy niskopoziomowe, jak oceniać techniczne parametry systemu jak np. bezpieczeństwo i
wydajność, zdobędziesz umiejętności przydatne podczas analizy ryzyka produktowego.
Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:
1. The Technical Test Analyst's Tasks in Risk-Based Testing
2. Structure-Based Testing
3. Analytical Techniques
4. Quality Characteristics for Technical Testing
5. Reviews
6. Test Tools and Automation

Czas trwania szkolenia: 3 dni
Szkolenie jest zakończone egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera 45 pytań z
progiem zdawalności 65%. Czas trwania egzaminu to 120 min. Szkolenie przeprowadzane jest w
języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim natomiast egzamin
przeprowadzany jest w języku angielskim.
Więcej informacji znajdziecie na https://qa-szkolenia.pl/szkolenie-istqb-technical-test-analyst.html
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ISTQB Advanced (Test Manager)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB Test Manager. Wymogiem
formalnym do przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ISTQB Foundation Level.
Oczywiście możliwy jest udział w szkoleniu bez certyfikacji - w takim przypadku uczestnicy nie
muszą posiadać certyfikatu z poziomu podstawowego.
W trakcie zajęć dowiesz się w jaki sposób utworzyć i opisać proces testowania aby dopasować go
do ograniczeń projektowych (jakość, budżet, zasoby) a także metodyki wytwarzania
oprogramowania. Nauczysz się w jak należy poprawnie definiować strategię testów, planować
przebieg testów, zarządzać ryzykami, monitorować przebieg testów wykorzystując użyteczne
metryki i sprawdzone metody nadzoru procesu i zespołu.
Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:
1. Testing Process
2. Test Management
3. Reviews
4. Defect Management
5. Improving the Testing Process
6. Test Tools and Automation
7. People Skills – Team Composition

Czas trwania szkolenia: 5 dni
Szkolenie jest zakończone egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera 65 pytań z
progiem zdawalności 65%. Czas trwania egzaminu to 180 min. Szkolenie przeprowadzane jest w
języku polskim z wykorzystaniem materiałów w języku angielskim natomiast egzamin
przeprowadzany jest w języku angielskim.
Więcej informacji znajdziecie na https://qa-szkolenia.pl/szkolenie-istqb-test-manager.html
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Aktualny terminarz znajduje się na https://qa-szkolenia.pl/terminarz-istqb.html
Istnieje możliwość podejścia wyłącznie do egzaminu bez konieczności udziału w szkoleniu.
Szczegóły odnośnie egzaminów znajdują się na https://qa-szkolenia.pl/egzaminy-istqb.html
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