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Certyfikowane szkolenia testerzy.pl to uznana ścieżka szkoleniowa ISTQB dla testerów.
Dostarczamy pełny zakres usług w procesie odpowiedniego przygotowania uczestników do
egzaminów. Dostarczamy również same egzaminy. Nasze szkolenia to nie tylko wykłady, to również
odpowiednio przygotowane materiały szkoleniowe, najlepsi trenerzy, pomoc poszkoleniowa, aż do
pomyślnego zdania egzaminu.
Misją testerzy.pl jest propagowanie testowania oprogramowania i zapewnienia jakości.
Dostarczamy najwyższej jakości usługi i szkolenia dedykowane testerom, inżynierom ds. jakości
oraz kierownikom testów.
Trenerzy testerzy.pl przeszkolili blisko 800 osób w zakresie certyfikatu ISTQB.
Zapraszamy do współpracy!
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OTWARTE

Szkolenia dla firm i grup zorganizowanych. Miejsce
szkolenia zależy od preferencji uczestników. Może to
być siedziba Państwa firmy lub salka szkoleniowa w
wybranym przez Państwa mieście.

Otwarte terminy szkoleń dla każdego. Zajęcia odbywają
się na terenie całego kraju i poza jego granicami.
Kalendarz aktualnych szkoleń otwartych znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej testerzy.pl

KORZYŚCI

{

+Szkolenia w naszej firmie prowadzone są przez praktyków testowania z
umiejętnościami trenerskimi i mentorskimi. Dysponujemy wieloletnim
doświadczeniem i praktyką zarówno w nauczaniu, jak i w projektach
informatycznych. Nasi trenerzy świetnie sprawdzają się jako mówcy konferencyjni.
+Nasza pasja i wiedza z zakresu testowania i zapewniania jakości pozwala osadzić
przekazywaną wiedzę w środowisku pracy uczestników.
+Dopasowujemy szkolenia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań firm i osób
indywidualnych.
+Nowoczesne typy i rodzaje szkoleń pozwolą każdemu znaleźć kurs odpowiedni
dla siebie.
+Naszą podstawową cechą jest konkurencyjna cena przy zachowaniu najwyższej
jakości realizowanych szkoleń.
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Kod szkolenia

Tytuł szkolenia

Strona

ISTQB001

ISTQB Foundation Level
Przygotowanie do egzaminu

6

ISTQB011

ISTQB Advanced Level – Test Manager
Przygotowanie do egzaminu

7

ISTQB012

ISTQB Advanced Level – Test Analyst
Przygotowanie do egzaminu

8

ISTQB013

ISTQB Advanced Level – Technical Test Analyst
Przygotowanie do egzaminu

9
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Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę w roli testera oprogramowania oraz
testerów z niewielkim stażem zawodowym. Przygotowanie do egzaminu ISTQB (ISEB) to merytoryczna
baza, która otwiera drogę do uzyskania najbardziej rozpoznawalnego w świecie IT certyfikatu i
kontynuacji wybranej ścieżki kariery.

Tematyka

- Podstawy testowania oprogramowania: terminologia,
konieczność testowania, proces testowania
- Testowanie w kolejnych fazach projektu
informatycznego: modele wytwarzania
oprogramowania, poziomy, typy i cele testów
- Metody i techniki testowania
- Projektowanie testów: przypadki testowe, techniki
czarnej i białej skrzynki.
- Zarządzanie procesem testowym: organizacja,
planowanie i kontrola, zarządzanie konfiguracją, ryzyko
w testowaniu, zarządzanie defektami
- Narzędzia w procesie testowania: rodzaje, ewaluacja,
wdrożenie

Koszt szkolenia

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem

Egzamin

Prosimy o zapoznanie się z wykazem

Spis szkoleń

Powrót do listy szkoleń

Umiejętności słuchaczy przed
Szkolenie nie wymaga żadnego
przygotowania.

Umiejętności słuchaczy po
szkoleniu

Szkolenie zapewnia odpowiednie
przygotowanie i umożliwia zdobycie
certyfikatu ISTQB Certified Tester
Foundation Level oraz ISEB Foundation in
Software Testing.
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Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników testów (Test Manager) posiadających certyfikat Foundation
ISTQB lub ISEB. Wymaga doświadczenia zawodowego i wiedzy z zakresu zarządzania testami w
organizacji. Przygotowanie do egzaminu ISTQB to merytoryczna baza, która otwiera drogę do uzyskania
najbardziej rozpoznawalnego w świecie IT certyfikatu i kontynuacji wybranej ścieżki kariery.

Tematyka

Szkolenia pokrywa wszystkie tematy potrzebne
kierownikowi testów. Kurs zaczyna się
przypomnieniem informacji podstawowych, ale przede
wszystkim to szczegółowe wprowadzenie do
następujących zagadnień:
- Proces testowy
- Zarządzanie testami
- Proces przeglądu
- Zarządzanie incydentami
- Wprowadzenie do standardów
- Opis Test Process Improvement
- Narzędzia w testowaniu i automatyzacji
- Umiejętności miękkie i budowanie zespołu
Koszt szkolenia

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem

Egzamin

Prosimy o zapoznanie się z wykazem

Spis szkoleń

Powrót do listy szkoleń

Umiejętności słuchaczy przed

Posiadanie certyfikatu ISTQB Certified
Tester Foundation Level lub ISEB
Foundation in Software Testing. Jest to
warunek konieczny podejścia do egzaminu.

Umiejętności słuchaczy po
szkoleniu

Szkolenie zapewnia odpowiednie
przygotowanie i umożliwia zdobycie
certyfikatu ISTQB Certified Tester Advanced
Level - Test Manager.
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Szkolenie przeznaczone jest dla analityków testowych (Test Analyst) posiadających certyfikat Foundation
ISTQB lub ISEB. Wymaga doświadczenia zawodowego i wiedzy z zakresu zarządzania testami w
organizacji. Przygotowanie do egzaminu ISTQB to merytoryczna baza, która otwiera drogę do uzyskania
najbardziej rozpoznawalnego w świecie IT certyfikatu i kontynuacji wybranej ścieżki kariery.

Tematyka

Szkolenia pokrywa wszystkie tematy potrzebne
kierownikowi testów. Kurs zaczyna się
przypomnieniem informacji podstawowych, ale przede
wszystkim to szczegółowe wprowadzenie do
następujących zagadnień:
-Proces testowy
- Charakterystyki oprogramowania
- Projektowanie przypadków testowych
- Zarządzanie testami
- Proces przeglądu
- Zarządzanie incydentami
- Narzędzia w testowaniu i automatyzacja
- Umiejętności miękkie i budowanie zespołu
Koszt szkolenia

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem

Egzamin

Prosimy o zapoznanie się z wykazem

Spis szkoleń

Powrót do listy szkoleń

Umiejętności słuchaczy przed

Posiadanie certyfikatu ISTQB Certified
Tester Foundation Level lub ISEB
Foundation in Software Testing. Jest to
warunek konieczny podejścia do egzaminu.

Umiejętności słuchaczy po
szkoleniu

Szkolenie zapewnia odpowiednie
przygotowanie i umożliwia zdobycie
certyfikatu ISTQB Certified Tester Advanced
Level - Test Analyst.
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Szkolenie przeznaczone jest dla technicznych analityków testowych (Technical Test Analyst) posiadających
certyfikat Foundation ISTQB lub ISEB. Wymaga doświadczenia zawodowego i wiedzy z zakresu zarządzania
testami w organizacji. Przygotowanie do egzaminu ISTQB to merytoryczna baza, która otwiera drogę do
uzyskania najbardziej rozpoznawalnego w świecie IT certyfikatu i kontynuacji wybranej ścieżki kariery.

Tematyka

Szkolenia pokrywa wszystkie tematy potrzebne
kierownikowi testów. Kurs zaczyna się
przypomnieniem informacji podstawowych, ale przede
wszystkim to szczegółowe wprowadzenie do
następujących zagadnień:
-Proces testowy
-Charakterystyki oprogramowania
- Projektowanie przypadków testowych
- Zarządzanie testami
- Proces przeglądu
- Zarządzanie incydentami
- Narzędzia w testowaniu i automatyzacja
- Umiejętności miękkie i budowanie zespołu
Koszt szkolenia

Prosimy o zapoznanie się z cennikiem

Egzamin

Prosimy o zapoznanie się z wykazem

Spis szkoleń

Powrót do listy szkoleń

Umiejętności słuchaczy przed

Posiadanie certyfikatu ISTQB Certified
Tester Foundation Level lub ISEB
Foundation in Software Testing. Jest to
warunek konieczny podejścia do egzaminu.

Umiejętności słuchaczy po
szkoleniu

Szkolenie zapewnia odpowiednie
przygotowanie i umożliwia zdobycie
certyfikatu ISTQB Certified Tester Advanced
Level – Technical Test Analyst.
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ISTQB Poziom Podstawowy

ISTQB Foundation Level

ISTQB Advanced Level

Przygotowanie do egzaminu:
2,5 dnia

Przygotowanie do egzaminu:
2,5 dnia

Przygotowanie do egzaminu:
5 dni

Język materiałów:
polski

Język materiałów:
angielski

Język materiałów:
angielski

Cena za osobę:
1.500 PLN netto

Cena za osobę:
1.500 PLN netto

Cena za osobę:
3.500 PLN netto
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ISTQB Poziom Podstawowy

ISTQB Foundation Level

ISTQB Advanced Level

Język:
polski

Język:
angielski

Język:
angielski

Cena za osobę:
830 PLN netto

Cena za osobę:
830 PLN netto

Cena za osobę:
1.000 PLN netto
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testerzy.pl szkolą testerów i kierowników testów.
Dziękujemy firmom, które szkolenie pracowników przekazały testerzy.pl
Dziękujemy kursantom za udział w naszych szkoleniach.
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Oprócz szkoleń certyfikowanych ISTQB nasza oferta zawiera również inne szkolenia testerskie.
Przygotowujemy i organizujemy szkolenia praktycznie z każdego tematu, jak długo jest to temat
pokrewny testowaniu oprogramowania.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym katalogiem zawierającym ofertę na szkolenia
praktyczne.

POBIERZ KATALOG SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH>>

Nie ma takiego szkolenia, którego nie uda się nam zorganizować!

Jeśli nie znaleźliście Państwo interesującego Was szkolenia z zakresu testowania oprogramowania,
napiszcie do nas! kontakt@testerzy.pl.

„Testowanie jest dla mnie więcej niż pasją”
Radosław Smilgin

Założyciel portalu testerzy.pl
smilgin.pl

„Testowanie jest inwestycją”

Wojciech Pająk

Współwłaściciel portalu testerzy.pl

21CN Radosław Smilgin
ul. Sokolska 33/173
40-086 Katowice
Polska
NIP 583-276-92-97
tel. (32) 733 09 58
tel. kom. 533 315 222
e-mail: kontakt@testerzy.pl

