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ISTQB Agile Tester – Foundation Level
Prezentare generală
Acest curs oferă testerilor si managerilor o expunere a fundamentelor de testare pe proiecte agile.
Participanții vor învăța despre cum sunt organizate proiectele agile, precum și despre diferite tipuri de
practici de dezvoltare agile de uz comun. Ei vor înțelege ca modul agil de dezvoltare al proiectelor
diferă de abordările tradiționale, vor intelege cum trebuie poziționați testerii într-o organizație agile, vor
afla despre principii fundamentale de testare agile, practici și procese agile, precum și despre abilitățile
de care au nevoie pentru a excela într-un mediu agil.
Participanții vor afla modalități de a estima și organiza testarea în cadrul proiectelor agile și aplicarea
testelor bazate pe riscuri in proiecte agile. Ei vor acumula de asemenea o înțelegere a importantei
testarii și instrumentelor legate de testare utilizate în mod obișnuit pe proiecte agile.
Acest curs este ideal pentru testeri cu experiență cu cicluri de viață software tradiționale, cu un
interes în testarea agile.

Obiectivele cursului:
La sfârșitul acestui curs, un participant va fi capabil să:


Colaboreze într-o echipă agila, fiind familiarizat cu principiile și practicile agile



Adapteze experiența existentă de testare si cunoștințele actuale pentru proiecte agile



Sprijine o echipa agila în planificarea activităților legate de testare



Aplice metode și tehnici de testare relevante



Ajute la automatizarea testării



Definească User Stories ușor de înțeles și verificabile, precum și criteriile lor de acceptare



Colaboreze și partaja informații cu alți membri ai echipei



Lucreze eficient în cadrul unei echipe agile

Materialele oferite participanţilor:


Planul detaliat de curs - tipărit



Suport de curs (slide-uri) - tipărit



Bibliografie extinsă - tipărit
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In fiecare zi de curs, două ore sunt rezervate activităților practice. Participanții vor trebui să aducă la
curs un laptop sau tabletă.

Programul cursului


Ziua 1: 9:00 – 18:00, cu pauze de 10 min. la fiecare oră şi pauză de prânz 13:00 – 14:00



Ziua 2: 9:00 – 16:00, cu pauze de 10 min. la fiecare oră şi pauză de prânz 13:00 – 14:00

Taxe de participare*
Curs ISTQB Certified Tester

Agile Testing

Taxa standard

500

Membri ANIS

425

Non-membri - 5-9 participanţi

450

Non-membri +10 participanţi

435

*Toate preţurile sunt exprimate în Eur şi NU includ TVA.
Taxa include suportul de curs, 2 pauze de cafea şi masa de prânz pentru toate zilele de curs.
Reducerile nu sunt aplicabile simultan.

