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SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

IREB RE@Agile - Agile Primer (szkolenie i
egzamin)
 
IREB/RE
 
Czas trwania: 2 dni (16h)
 
Szkolenie "IREB RE@Agile - Agile Primer" zapozna uczestnika z podejściem do inżynierii wymagań w

środowiskach zwinnych (Agile). Szkolenie kończy się egzaminem i zdobyciem certyfikatu IREB

RE@Agile. Jest to znakomita inwestycja w rozwój swojej kariery zawodowej. Egzamin jest uznawany

na całym świecie i ważny dożywotnio.
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Zapoznanie uczestników z podejściem do inżynierii wymagań w środowiskach zwinnych wg IREB

Poznanie kluczowych pojęć, koncepcji i metod stosowanych w pracy z wymaganiami w

projektach zwinnych

Poznanie typowych produktów prac analitycznych w Agile

Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego IREB RE@Agile, omówienie zasad oraz dobrych

praktyk przygotowania się do egzaminu - jak się uczyć, na co zwrócić uwagę studiując materiał

źródłowy
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie prowadzone przez eksperta z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT i szeroką

wiedzą w zakresie procesów IT, dodatkowo od lat pełniącego wiądącą funkcję w strukturach

organizacji IREB

Teoria poparta praktyką projektową - odniesienie omawianych tematów do rzeczywistych

sytuacji projektowych

Analiza przykładowych pytań egzaminacyjnych ze wskazaniem na istotne dla zdania egzaminu

aspekty
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Osób pracujących w rolach: analityka systemowego/biznesowego, właściciela produktu,

właściciela biznesowego, inżyniera wymagań w środowiskach zwinnych

Osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku zwinnej inżynierii wymagań, w tym

analizy systemowej/biznesowej

Testerów, QA, osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości systemów informatycznych i

oprogramowania

Menadżerów IT i konsultantów zarządzania, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i

podstawowe zrozumienie obszaru zwinnej inżynierii wymagań
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Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Podstawowa znajomość cyklu życia produktu informatycznego

Znajomość nomenklatury stosowanej w wytwarzaniu oprogramowania i realizacji projektów

informatycznych

Znajomość specyfiki metod zwinnych i pojęć związanych z wytwarzaniem Agile
 
Program 
..............................................................................................................................................................

Motywacja i sposób myślenia
Wartości klasycznej inżynierii wymagań a Agile
Problemy ze stosowaniem inżynierii wymagań w Agile

Podstawy inżynierii wymagań w Agile
Metody zwinne
Scrum jako przykład
Product Owner a inżynier wymagań - różnice i podobieństwa
Wytwarzanie sterowane wartością
Prostota jako kluczowa koncepcja

Produkty pracy i techniki inżynierii wymagań w Agile
Produkty pracy inżynierii wymagań w Agile
Techniki  inżynierii wymagań w Agile

Aspekty organizacyjne inżynierii wymagań w Agile
Wpływ organizacji na inżynierię wymagań w Agile
Wytwarzanie zwinne w nie-zwinnym środowisku
Obsługa złożonych problemów przez skalowanie
Równoważenie wczesnego planowania  i ciągłej inżynierii wymagań

Egzamin
Egzamin IREB RE@Agile może odbywać się na dwa sposoby:
Wypełnienie testu na stronie internetowej IREB. Test zawiera 16 pytań, trwa 30 minut.
Zaliczenie testu nie kończy się uzyskaniem oficjalnego certyfikatu
Podejście do oficjalnego egzaminu certyfikacyjnego. Test zawiera 22 pytania, trwa 40 minut.
Osoby, które zdadzą egzamin (otrzymają co najmniej 70% punktów), otrzymają oficjalny
certyfikat IREB RE@Agile
Szczegółowe reguły egzaminacyjne: https://www.ireb.org/en/exams/re-agile/


