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OFERTA 2w1
Specjalnie dla osób, które zdecydują się wziąć udział w szkoleniu oraz podejść do egzaminu
certyfikacyjnego oferujemy rabat specjalny w wysokości 300 zł netto. Zapraszamy do
zapisów!
Szkolenie przygotowuje do certyfikacji IREB na poziomie podstawowym. Certyfikacja IREB
zastąpiła od 1 października 2017 roku certyfikację REQB.

Zakres szkolenia obejmuje poznanie kluczowych pojęć, koncepcji i metod w obszarze
inżynierii wymagań, ponadto umożliwia nabycie umiejętności w zakresie określania i
opisywania wymagań oraz przeprowadzania skutecznej analizy wymagań. IREB (International
Requirements Engineering Board) jest międzynarodową organizacją non-profit, autorem
program certyfikacji Certyfikowany specjalista inżynierii wymagań (Certified Professional for
Requirements Engineering - CPRE). W skład IREB wchodzą przedstawiciele inżynierii
wymagań ze świata nauki, przemysłu oraz doradztwa. Certyfikat CPRE poziomu
podstawowego jest uznawany na całym świecie i ważny bezterminowo. Od 2007 roku
certyfikat ten uzyskało ponad 31,500 specjalistów w 70 krajach.
Adresaci szkolenia
analitycy systemowi i biznesowi,
inżynierowie oprogramowania,
osoby planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku analizy
systemowej/biznesowej,
osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości systemów informatycznych i
oprogramowania,
inżynierowie i projektanci użyteczności,
menadżerowie IT i konsultanci zarządzania, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i
podstawowe zrozumienie obszaru inżynierii wymagań.
pracownicy urzędów, ministerstw, administracji publicznej etc. zaangażowani w prace
nad rozwijaniem, utrzymywaniem, modyfikacją systemów IT.

Parametry szkolenia
3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów (60%) i warsztatów (40%).
Egzamin
Połączenie certyfikacji oznacza wzajemne uznawanie wydanych już certyfikatów
– IREB® uznaje certyfikat REQB® poziomu podstawowego. Osoby posiadające certyfikat
REQB® poziomu podstawowego mogą bezpłatnie wymienić go na certyfikat IREB® poziomu
podstawowego (oferta ważna do 30.06.2018r.).
Egzamin trwa 75 minut i obejmuje 45 pytań.
Osoby zdające w języku innym, niż ojczysty mogą otrzymać 15 minut dodatkowego
czasu.
Pytania są różnie punktowane.
Aby zdać egzamin, należy uzyskać co najmniej 70.00 % możliwych punktów.
Zasady egzaminu
Pełne zasady egzaminu dostępne są tutaj
Program szkolenia:
Wprowadzenie i podstawy
System i kontekst systemu
Pozyskiwanie wymagań
Dokumentacja wymagań
Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego
Dokumentacja wymagań przy pomocy modelu
Negocjowanie i walidacja wymagań
Zarządzanie wymaganiami
Narzędzia wspomagające
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