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Curs Mobile Application Professional (CMAP) – nivelul Foundation
Aplicatiile mobile sunt peste tot. In ultimii ani, importanta lor a ajuns sa cuprinda activitati care au fost
necesare pentru a fi folosite nu numai pentru desktop, ci si pe gadget-uri. Această tendință va continua.
Daca ramai conectat și esti capabil sa accesezi informații în orice moment și din orice loc ca pe o necesitate,
companiile vor trebui să se adapteze de acum inainte anumitor procese și produse, pentru a rămâne
competitive. Calitatea unor astfel de aplicații este critică, deoarece utilizatorii pot lăsa feedback-ul lor pe
forumuri deschise, și pentru că nu a fost niciodată mai ușor sa te schimbi de la un alt furnizor de software la
altul, utilizatorul poate fi nemulțumit.
În același timp, tehnologiile mobile se schimbă rapid și au un impact enorm asupra modului in care se
dezvolta. Există, de asemenea multe provocări în efectuarea testelor de aplicații mobile. Unele dintre ele
sunt după cum urmează:
 dispozitivul mobil este mai restrâns în comparație cu desktop-urile.
 Este foarte greu sa controlezi interfața cu utilizatorul, de pe un dispozitiv mobil.
 Dispozitivele mobile nu sunt situate ca entități statice.
Cursul CMAP va va oferi o introducere excelenta in lumea de testare a aplicatiilor mobile. Ca urmare a
diferitelor exerciții la care veti lua parte in timpul cursului, veți obține o înțelegere mai mare a impactului
Mobile World și a lărgirii pieței. Veți obține perspective cuprinzătoare în domeniul de testare a aplicațiilor
mobile și cunostintelor necesare pentru examenul de Certified Mobile Application Professional (CMAP ©)
Mobile App Testing – Foundation Level Tester.

OBIECTIVELE CURSULUI
Cursul CMAP Certified Mobile App Testing Professional poate sa:
 Ajute la adaptarea proceselor de testare existente pentru testarea de aplicații mobile
 Sprijinirea echipei in revizuirea cerintelor de aplicații mobile
 Adaptarea experienței existente pe testare și cunoștințe și modul existent de testare web, plus alte
aplicații de testare mobila, inclusiv a așteptărilor utilizatorilor.
 cursul isi propune sa identifice și să aplice metode adecvate pentru testarea de caracteristici unice in
tehnologia mobilă
 Asista echipa de aplicatii mobile pentru identificarea potențialelor activități de automatizare de
testare și instrumente corespunzătoare
 Îmbunătăteste experiența utilizatorului cu o puternica intelegere de utilizare;
 Aveti capacitatea de a identifica și de a aplica metode adecvate de testare, inclusiv utilizarea
adecvată a instrumentelor unice de tehnologie mobilă;
 Ajuta la identificarea cerințelor de laborator de testare pentru efectuarea testelor de aplicații
mobile;
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DURATA CURSULUI
Cursul are o durata de 2 zile. Datele sunt afisate pe site-ul ANIS periodic, pe semestru. Primul va fi in
perioada ianuarie-iunie si al doilea in septembrie-decembrie.
Sunt necesare cunostinte de baza despre testarea software-ului.
Acest curs la nivelul de incepator este potrivit pentru oricine este implicat în testarea aplicațiilor mobile, de
exemplu, dezvoltatori, project manageri, echipe de asigurare a calității, testeri, ingineri și factori de decizie
din IT.
TAXE CURS
Curs ISTQB Certified Tester
Taxa standard
Membri ANIS
Non-membri - 5-9 participanţi
Non-membri +10 participanţi

Foundation Level
500
425
450
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.

EXAMEN
Examenul Certified Mobile Application Professional (CMAP©) Mobile App Testing – Foundation Level este
administrat de SEETB - South East European Testing Board – www.seetb.org .
 Examenul de certificare este scris, tip grila, compus din 40 de întrebări, cu multiple variante de
raspuns; Fiecare întrebare are un singur răspuns corect.
 Scor de trecere - 65%.
 Durata examenului - 60 de minute, extins cu 15% pentru non-vorbitorii nativi, in total 75 de minute.
 Susţinerea examenului de certificare nu este condiţionată de urmarea cursului, însă instructorii
recomandă acest lucru pentru o mai bună însuşire a cunoştintelor.
 Inscrierea la examen se face prin transmiterea formularului de înscriere către ANIS.

CMAP - Mobile App Testing – Foundation Level
Taxa standard (fără curs)
Taxa pentru participanţii la curs

Taxa standard
200
150

Membri ANIS (10% reducere)
180
135

Toate preţurile sunt exprimate în Eur şi NU includ TVA.
Inscrierea la curs si la examen se face in baza unui formular de inscriere pe care vi-l furnizam via email la
adresa certificari@anis.ro .
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DESPRE ANIS
ANIS este din 2007 administrator pentru România al programului de cursuri "ISTQB Certified Tester", prin
parteneriatul încheiat cu Quality House Bulgaria. De asemenea, prin acordul semnat cu SEETB – South East
European Testing Board, ANIS administrează şi examenele de certificare ISTQB.
Despre ISTQB
International Software Testing Qualifications Board - ISTQB promovează un program numit ISTQB Certified
Tester, bazat pe o schemă de certificare structurată pe trei niveluri: Foundation, Advanced şi Expert.
Această schemă de certificare este recunoscută şi acceptată în mai mult de 70 de ţări în care există comitete
naţionale sau regionale ISTQB. Peste 300.000 de persoane din întreaga lume au fost certificate în cadrul ei.
ISTQB este alcătuit de peste 45 de organizaţii regionale şi naţionale. Organizaţiile naţionale şi regionale
controlează procesul de acreditare şi certificare, prin regulamente specifice.
SEETB - South European Testing Board, în calitate de membru plin al ISTQB, va administra certificarea
internaţională ISTQB în Europa de Sud-Est - Bulgaria, Muntenegru, România, Serbia - prin autorizarea
companiilor şi certificarea trainerilor.
Informaţii suplimentare la adresele: www.istqb.org, www.seetb.net.
Despre programul "ISTQB Certified Tester"
Programul ISTQB Certified Tester oferă cunoştinţele necesare pentru verificarea şi testarea eficientă a
produselor software. În momentul de faţă există programe de certificare pentru toate nivelurile din portofoliu
la care organizam si cursuri.
Cursurile pentru ISTQB Certified Tester sunt oferite numai de furnizori de cursuri acreditaţi.
Cursurile "ISTQB Certified Tester" în România
Cursurile organizate în România prin intermediul ANIS acoperă nivelul atât nivelul Foundation, cât şi pe cel
Advanced (modulele Test Analyst, Test Manager si Technical Test Analyst) si derivatele Agile Testing si
Mobile Testing.
Cursurile ISTQB sunt susţinute de traineri români acreditaţi ISTQB – Ladislau Szilagyi si Lucian Ghinda.
Participanţi şi locaţii
La cursuri şi sesiuni de examinare pot participa angajaţi ai companiilor membre ANIS, ai altor companii din
industrie, precum şi persoane particulare.
Cursurile şi examenele sunt organizate în Bucureşti, în principiu. La cererea companiilor şi în condiţiile în care
există o grupă completă de curs, se pot organiza sesiuni şi afara Bucureştiului. Pentru aceste sesiuni, la taxele
de curs se vor adăuga costurile administrative suplimentare pentru deplasarea instructorilor sau a
administratorilor de examen.

