Tulevat

Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Käytettävyystestaus ja
käyttäjäkokemuksen arviointimenetelmät
(teoria)

<h2>Paikka</h2>
<p>Jyväskylän yliopisto, Agora
(Mattilanniemi 2), luokka Ag D214.1
<br/>

Tavoite

Esitiedot

Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

18.01.2019 18.01.2019 04.01.2019

<a
href="http://www.jyu.fi/tiedotus/wwwkartat/
maps/">Kampuskartta</a></p>
<h2>Kuvaus</h2>
<p>Koulutus on jaettu kahteen osaan:
teoriaan ja käytäntöön. Ensimmäinen
päivä (18.1.2019) on teoriaa ja tähän
koulutukseen on mahdollista osallistua,
vaikkei toiseen päivään (1.2.2019)
osallistuisikaan. Jos haluat osallistua
molemmille päiville, muista ilmoittautua
molempiin koulutuksiin erikseen!</p>
<p>Koulutuksen aikana käytävät
aihealueet:
<ul>
<li>Käytettävyystestauksen perusteiden
läpikäynti (ml. miksi ja miten: ajoitus,
testausmenetelmiä, analyysit, raportointi,
miten testit kannattaisi tehdä ja
raportoida).</li>
<li>Visuaalisen käytettävyyden ja
käyttäjäkokemuksen arviointi (ml. miksi ja
miten: ajoitus, testausmenetelmiä,
analyysit, raportointi, miten testit
kannattaisi tehdä ja raportoida)</li>
</ul></p>
<h2>Toteutustapa</h2>
<p>Yritysedustajat suunnittelevat pareina
ohjatusti esitysformaattiin käytettävyys- ja
käyttäjäkokemustestaussuunnitelman
päivän oppien pohjalta koskien jotakin
heidän firmansa tuotetta tai palvelua. Parit
esittelevät suunnitelmansa, vetäjät
antavat palautetta ja yhteistä keskustelua
suunnitelmista</p>
<h2>Koulutuksen jatkotehtävä</h2>
<p>Parityönä toteutettava N=10
käytettävyystestit koulutuksessa tehtyjen
suunnitelmien mukaan. Tehtävä käydään
läpi toisena koulutuspäivänä 1.2.2019</p>
<h2>Koulutuksen aikataulu ja
sisältö</h2>
<table>
<tr><td>8.30–8.50</td><td>Aamukahvi
</td></tr>
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Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Esitiedot

<tr><td>8.50–12.00</td><td>Koulutus</td
></tr>
<tr><td>12.00–12.45</td><td>Lounas</td
></tr>
<tr><td>12.45–14.15</td><td>Koulutus</t
d></tr>
<tr><td>14.15–14.30</td><td>Iltapäiväka
hvi</td></tr>
<tr><td>14.30–17.00</td><td>Koulutus</t
d></tr>
</table>
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Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

ITIL® Foundation

<h2>Paikka</h2>
<p>Jyväskylän yliopisto, Agora
(Mattilanniemi 2), AgD122.1. Koe
mikroluokassa Ag C331.3.</p>

Tavoite

Esitiedot

Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

28.01.2019 30.01.2019 16.01.2019

<h2>Tavoite</h2>
<p>ITIL Foundation-sertifioinnin
tarkoituksena on varmistaa, että
kandidaatti on saavuttanut ja ymmärtänyt
ITILin perusterminologian, rakenteen,
peruskonseptit sekä ITIL-käytäntöjen
perusperiaatteet palvelunhallinnassa.</p>
<h2>Oppimistavoitteet</h2>
<p>Kandidaattien tulisi kurssin jälkeen
ymmärtää seuraavat oppimiselementit
ITIL Perustaso-sertifiointia varten.
<ul><li>Palvelunhallinta käytäntönä
(Perusymmärrys)</li>
<li>Palvelun elinkaarimalli
(Perusymmärrys)</li>
<li>Yleiset konseptit (tietoisuus)</li>
<li>Avainperiaatteet (Perusymmärrys)</li>
<li>Valitut prosessit (Tietoisuus)</li>
<li>Valitut funktiot (Tietoisuus)</li>
<li>Valitut roolit (Tietoisuus)</li>
<li>Teknologia ja arkkitehtuuri
(tietoisuus)</li>
<li>Kompetenssi ja osaamistasot
(tietoisuus)</li></ul></p>
<h2>Kohderyhmä</h2>
<p>Kohderyhmä ITIL Perustaso-kurssille
on:
<ul><li>Yksilöt, jotka tarvitsevat
perustason tietämyksen ITIListä ja jotka
vievät palvelun laatua eteenpäin omassa
organisaatiossaan tai omassa
työssään.</li>
<li>IT ammattilaiset, jotka työskentelevät
ITILiä hyödyntävissä
organisaatioissa</li></ul></p>
<p>Rooleina monipuolisesti IT-alan
ammattilaiset, prosessinomistajat,
palvelupäälliköt yms.</p>
<h2>Hinta</h2>
<p>Hinta sisältää sertifikaattikokeen 350€
+ alv.</p>
<p>Koulutuksen hinta riippuu sen
osallistujamäärästä. Koulutuksen
tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta
1595 € + alv on laskettu 4
osallistujalle.</p>
<p>Osallistujamäärän noustessa
laskemme hintaa seuraavalla tavalla:<br/>
5 osallistujaa: 1415 € + alv<br/>
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Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Esitiedot

6 osallistujaa: 1295 € + alv<br/>
7 osallistujaa: 1205 € + alv<br/>
8-9 osallistujaa: 1145 € + alv<br/>
10-12 osallistujaa: 1055 € + alv<br/>
13- osallistujaa: 995 € + alv</p>
<h2>Koulutuksen (suuntaa-antava)
aikataulu ja sisältö</h2>
<table>
<tr><td>8.30–8.50</td><td>Aamukahvi</t
d></tr>
<tr><td>8.45–11.30</td><td>Koulutus</td
></tr>
<tr><td>11.30–12.15</td><td>Lounas</td
></tr>
<tr><td>12.15–14.00</td><td>Koulutus</t
d></tr>
<tr><td>14.00–14.15</td><td>Iltapäiväka
hvi</td></tr>
<tr><td>14.15–16.15</td><td>Koulutus</t
d></tr>
</table>
<h3>Päivä 1</h3>
<p>
<ul>
<li>Johdanto ja ITILin taustat</li>
<li>Palvelunhallinta käytäntönä</li>
<li>ITIL ja palvelun elinkaari</li>
<li>Palvelustrategia: johdanto ja
prosessit</li>
<li>Palvelusuunnittelu: johdanto ja
prosessit</li>
<li>Palvelusuunnitteluprosessit</li>
</ul></p>
<h3>Päivä 2</h3>
<p>
<ul><li>Palvelusuunnitteluprosessien
käsittely jatkuu</li>
<li>Palvelutransitio: johdanto ja
prosessit</li>
<li>Palvelutuotanto: johdanto ja
funktiot</li></ul></p>
<h3>Päivä 3</h3>
<p>
<ul><li>Harjoitustentin läpikäynti</li>
<li>Palvelutuotanto: prosessit</li>
<li>Palvelun jatkuva parantaminen:
johdanto ja prosessit</li>
<li>Teknologia ja arkkitehtuuri</li>
<li>Kurssin yhteenveto</li>
<li>Sertifiointitesti</li>
</ul></p>
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Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Käytettävyystestaus ja
käyttäjäkokemuksen arviointimenetelmät
(käytännön töiden arviointi)

<h2>Paikka</h2>
<p>Jyväskylän yliopisto, Agora
(Mattilanniemi 2), luokka Ag D214.1
<br/>

Tavoite

Esitiedot

Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

01.02.2019 01.02.2019 04.01.2019

<a
href="http://www.jyu.fi/tiedotus/wwwkartat/
maps/">Kampuskartta</a></p>
<h2>Esitiedot</h2>
<p>Teoriaosuus 25.1.2019 pidetystä
koulutuksesta sekä ennakkotehtävä.</p>
<h2>Kuvaus</h2>
<p>Osallistujat esittelevät testauksen
tulokset (ml. kuinka testit menivät, mitä
oppivat ja mitä tehdä ensi kerralla toisin).
Kouluttajien palaute keskittyy erityisesti
kriittisyysarviointiin, raportointiin ja
käyttäjätiedon kumuloitumiseen.</p>
<h2>Hinta</h2>
<p>Hinta yhteensä 560€ +alv.<p>
<h2>Koulutuksen aikataulu ja
sisältö</h2>
<table>
<tr><td>8.30–8.50</td><td>Aamukahvi
</td></tr>
<tr><td>8.50–12.00</td><td>Koulutus</td
></tr>
<tr><td>12.00–12.45</td><td>Lounas</td
></tr>
<tr><td>12.45–14.15</td><td>Koulutus</t
d></tr>
<tr><td>14.15–14.30</td><td>Iltapäiväka
hvi</td></tr>
<tr><td>14.30–17.00</td><td>Koulutus</t
d></tr>
</table>
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Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Rakentava palautteenanto

<h2>Paikka</h2>
<p>Jyväskylä</p>

Tavoite

Esitiedot

Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

11.02.2019 11.02.2019 23.01.2019

<h2>Tavoite</h2>
<p>Tässä valmennuksessa opit:</p>
<ul>
<li>Luomaan palautteenantotilanteista
tavoitteellisia ja ratkaisukeskeisiä </li>
<li>Luomaan yhteisen ymmärryksen
palautteen vastaanottajan kanssa</li>
<li>Haastamaan palautteen
vastaanottajan itse reflektoimaan
toimintaansaa </li>
<li>Antamaan palautetta haastavissakin
tilanteissa tavalla, joka kannustaa
kehittymään</li>
<li>Konkreettisen mallin sekä positiiviseen
palautteenantoon että haastavien
tilanteiden purkamiseen (eli
kansankielisemmin rakentavaan
palautteenantoon) </li>
<li>Varmistamaan, että palautteenanto
johtaa jäätymisen sijaan kehitykseen</li>
</ul>

<h2>Toteutustapa</h2>
<p>Valmennuksen toimintatapa on
työpaja – tyyppinen. Osallistujat pääsevät
itse harjoittelemaan valmennuksessa
opeteltavia menetelmiä. Tarkoitus on
oppia tekemällä ja muuttaa osallistujien
osaaminen tekemiseksi. Jokainen
osallistuja rakentaa henkilökohtaisen
aikataulutetun toimintasuunnitelman, mikä
varmistaa valmennuksen oppien
käyttöönoton ja henkilökohtaisen
kehityksen.
</p>
<h2>Hinta</h2>
<p>Koulutuksen hinta riippuu sen
osallistujamäärästä. Koulutuksen
tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta
635 € + alv on laskettu 6 osallistujalle.
</p>
<p>Osallistujamäärän noustessa
laskemme hintaa seuraavalla tavalla:<br/>
7 osallistujaa: 565 € + alv<br/>
8 osallistujaa: 510 € + alv<br/>
9 osallistujaa: 470 € + alv<br/>
10 - 11osallistujaa: 435 € +alv<br/>
12 -> osallistujaa: 385 € +alv
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Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Esitiedot

</p>
<h2>Koulutuksen aikataulu ja
sisältö</h2>
<table>
<tr><td>8.30–9.00</td><td>Aamukahvi
</td></tr>
<tr><td>9.00–11.00</td><td>Koulutus</td
></tr>
<tr><td>11.20–12.10</td><td>Lounas</td
></tr>
<tr><td>12.10–13.30</td><td>Koulutus</t
d></tr>
<tr><td>13.30–13.45</td><td>Iltapäiväka
hvi</td></tr>
<tr><td>13.45–16.00</td><td>Koulutus</t
d></tr>
</table>
<h3><b>Valmennuksen
ohjelma</b></h3>
<p>Valmennuksen aloitus, ohjelma ja
tavoitteet
<ul>
<li>Mikä on palautteenannon
tavoite</li></ul></p>
<p>Positiivisen palautteenannon malli
<ul>
<liOsallistujat oppivat konkreettisen
mallin positiiviseen
palautteenantoon</li></ul></p>
<p>Hankalien tilanteiden neuvottelumalli
<ul>
<li>Osallistujat oppivat konkreettisen
mallin haastavien tilanteiden purkamiseen
(eli kansankielisemmin rakentavaan
palautteenantoon)</li>
<li>Useita harjoituksia, joissa osallistujat
pääsevät itse harjoittelemaan palautteen
antamista haastavassa
tilanteessa</li></ul></p>
<p>Henkilökohtaisen
toimintasuunnitelman rakentaminen
<ul>
<li>Analysoimme, mitä haasteita
osallistujilla tulee olemaan valmennuksen
oppien käytäntöön viemisessä</li>
<li>Määrittelemme keskeisimmät ratkaisut
haasteiden nujertamiseksi</li>
<li>Jokainen osallistuja rakentaa
henkilökohtaisen aikataulutetun
toimintasuunnitelman, jolla varmistetaan
valmennuksen oppien muuttuminen
toiminnaksi</li></ul></p>
<p>Valmennuksen arviointi ja
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Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Esitiedot

lopetusseremonia</p>
<h2>Valmentaja</h2>
<p>Mirko Häyrinen on valmentaja, joka on
valmentanut kymmeniä tuhansia ihmisiä
ja vetänyt pitkälti 2000
valmennustilaisuutta. Tehokkaan
ajankäytön hallinnan valmennuksia Mirko
on vetänyt erinomaisin palauttein useita
satoja.</p>
<p>Mirko on karismaattinen valmentaja,
joka sytyttää osallistujissa halun kehittyä
ja kukoistaa. Mirko saa osallistujajoukon
innostumaan, motivoitumaan ja
sitoutumaan. Mirkon erikoisalaa ovat
tehokkaan ajankäytön hallinnan
valmennukset, fasilitointivalmennukset ja
erilaisten tilaisuuksien fasilitointi.</p>
<p>Mirko johtaa Suomen Fasilitoinnin
Mestarit -yhteisöä, johon kuuluu yli 1000
jäsentä. Mirko on IAF:n (International
Association of Facilitators) jäsen ja
koulutukseltaan psykologi. Ennen uraansa
valmentajana Mirko on toiminut muun
muassa kansainvälisen yrityksen
toimitusjohtajana.</p>
<p>Käy tutustumassa Mirkoon katsomalla
muutaman minuutin esittelyvideo
osoitteessa: <a
href="https://youtu.be/fkO0dOOwrM">https://youtu.be/fkO0dOOwrM</a>.</p>
<h2>Elevator</h2>
<p><a
href="http://www.elevator.fi">Elevator</a>
on valmennus- ja konsultointiyritys, joka
vetää ja opettaa asiakkaitaan vetämään
hyviä palavereita, valmennuksia ja muita
tilaisuuksia.</br>
Asiakkaamme kertovat <a
href="http://www.elevator.fi/referenssit/">o
min sanoin</a>, mitä ovat mieltä
vetämistämme tilaisuuksista ja
valmennuksista.</p>

9

Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Itsensä johtaminen (ent. Suorituskyvyn
maksimointi ja työssä jaksaminen)

<h2>Paikka</h2>
<p>Jyväskylä</p>

Tavoite

Esitiedot

Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

13.02.2019 13.02.2019 25.01.2019

<h2>Tavoite</h2>
<p>Tässä koulutuksessa opit
konkreettisia työkaluja ja tekniikoita, joilla
:</p>
<ul>
<li>Asettamaan konkreettisia tavoitteita
</li>
<li>Priorisoimaan työsi ja elämäsi
kannalta tärkeimmät asiat</li>
<li>Maksimoimaan suorituskykysi
tärkeissä tilanteissa </li>
<li>Taltuttamaan kiireen tunteen</li>
<li>Luomaan keskittyneen vireen
työskentelyysi </li>
<li>Selviytymään jatkuvista
keskeytyksistä ja yllätyksistä</li>
<li>Pitämään huolen omasta
jaksamisestasi</li>
</ul>
<h2>Toteutustapa</h2>
<p>Valmennuksen toimintatapa on
työpaja – tyyppinen. Osallistujat pääsevät
työstämään itse valitsemiaan aiheita ja
haasteita. Tarkoitus on oppia tekemällä ja
muuttaa osallistujien osaaminen
tekemiseksi. Jokainen osallistuja rakentaa
henkilökohtaisen aikataulutetun
toimintasuunnitelman, mikä varmistaa
valmennuksen oppien käyttöönoton ja
henkilökohtaisen kehityksen.
</p>
<h2>Hinta</h2>
<p>Koulutuksen hinta riippuu sen
osallistujamäärästä. Koulutuksen
tiedoissa esitetty sopimuskumppanin hinta
625 € + alv on laskettu 6 osallistujalle.
</p>
<p>Osallistujamäärän noustessa
laskemme hintaa seuraavalla tavalla:<br/>
7 osallistujaa: 550 € + alv<br/>
8 osallistujaa: 495 € + alv<br/>
9 osallistujaa: 455 € + alv<br/>
10 - 11osallistujaa: 420 € +alv<br/>
12 -> osallistujaa: 370 € +alv
</p>
<h2>Koulutuksen aikataulu ja
sisältö</h2>
<table>
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Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Esitiedot

<tr><td>8.30–9.00</td><td>Aamukahvi
</td></tr>
<tr><td>9.00–11.00</td><td>Koulutus</td
></tr>
<tr><td>11.20–12.10</td><td>Lounas</td
></tr>
<tr><td>12.10–13.30</td><td>Koulutus</t
d></tr>
<tr><td>13.30–13.45</td><td>Iltapäiväka
hvi</td></tr>
<tr><td>13.45–16.00</td><td>Koulutus</t
d></tr>
</table>
<p>Koulutuksessa opit seuraavat
periaatteet ja työkalut:<p/>
<ul>
<li>Tavoitetesti – varmin tapa testata,
onko tavoitteesi tarpeeksi konkreettinen
</li>
<li>SMART – työkalu tavoitteiden
konkretisointiin</li>
<li>Ajankäytön 80-20 –sääntö –
monipuolinen priorisointityökalu, jolla
varmistat, ettei työkuorma kasva liian
isoksi</li>
<li>Tehokkaan ajankäytön nelikenttä –
menetelmä tekemisten priorisointiin
tärkeyden ja kiireellisyyden funktiona </li>
<li>Ketjureaktioiden analysointi – työkalu
syy-seuraussuhteiden analysointiin</li>
<li>Henkilökohtainen aktiivisuusprofiili –
työkalu, jolla varmistat, että teet
keskittymiskykyä vaativia asioita, kun olet
keskittymiskykyisimmilläsi </li>
<li>Orientaatioaika – keskeytysten hinnan
mittari, joka auttaa arvioimaan
keskeytyksiä uudesta näkökulmasta</li>
<li>Niputtaminen – samankaltaisten
tekemisten yhteen keräämiseen
perustuva tekniikka isompien ajallisten
kokonaisuuksien luomiseen</li>
</ul>

<h3><b>Koulutuksen ohjelma</b></h3>
<p>Aloitus, ohjelma ja tavoitteet</p>
<p>Valmennuksen painopisteiden
valinta</p>
<p>Työkaluja suorituskyvyn
maksimointiin ja työssä jaksamisen
ylläpitämiseen
<ul>
<li>Tavoitetesti</li>
<li>SMART</li>
<li>Ajankäytön 80-20 –sääntö</li>
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Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Esitiedot

<li>Tehokkaan ajankäytön nelikenttä</li>
<li>Ketjureaktioiden analysointi </li>
<li>Henkilökohtainen aktiivisuusprofiili</li>
<li>Orientaatioaika</li>
<li>Niputtaminen </li></ul>
<p>Valmennuksen ennakkotehtävän
purku ja valmennuksen periaatteiden
linkitys osallistujien omaan työhön
ja tilanteisiin
<ul><li>Harjoituksia, joissa ennen
lounasta opitut periaatteet ja työkalut
linkitetään osallistujien omaan työhön ja
tilanteisiin</li></ul></p>
<p>Ydinkysymysten pohdintaa
<ul><li>Osallistujat ja valmentaja
työstävät ratkaisuja osallistujien yhdessä
valitsemiin kysymyksiin
</li></ul></p>
<p>Viikkosuunnitelman tekemisen
ohjeistus
<ul><li>Valmennuksen jälkitehtävänä
kukin osallistuja tulee suunnittelemaan ja
kalenteroimaan seuraavan työviikkonsa,
mihin saadaan ohjeistus</li></ul></p>
<p>Henkilökohtaisen
toimintasuunnitelman rakentaminen
<ul><li>Jokainen osallistuja laatii
toiminnan ensi askeleet valmennuksen
oppien käytäntöön viemiseksi
</li></ul></p>
<p>Koulutuksen arviointi ja
lopetusseremonia</p>
<h2>Kouluttajasta</h2>
<p>Mirko Häyrinen on valmentaja, joka on
valmentanut kymmeniä tuhansia ihmisiä
ja vetänyt pitkälti 2000 koulutustilaisuutta.
Tehokkaan ajankäytön hallinnan
koulutuksia Mirko on vetänyt erinomaisin
palauttein useita satoja.</p>
<p>Mirko on karismaattinen valmentaja,
joka sytyttää osallistujissa halun kehittyä
ja kukoistaa. Mirko saa osallistujajoukon
innostumaan, motivoitumaan ja
sitoutumaan. Mirkon erikoisalaa ovat
tehokkaan ajankäytön hallinnan
valmennukset, fasilitointivalmennukset ja
erilaisten tilaisuuksien fasilitointi.</p>
<p>Mirko johtaa Suomen Fasilitoinnin
Mestarit -yhteisöä, johon kuuluu yli 1000
jäsentä. Mirko on IAF:n (International
Association of Facilitators) jäsen ja
koulutukseltaan psykologi. Ennen uraansa
valmentajana Mirko on toiminut muun
muassa kansainvälisen yrityksen
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Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

Tavoite

Esitiedot

toimitusjohtajana.</p>
<p>Käy tutustumassa Mirkoon katsomalla
muutaman minuutin esittelyvideo
osoitteessa: https://youtu.be/fkO0dOOwrM.</p>
<h2>Elevator</h2>
<p><a
href="http://www.elevator.fi">Elevator</a>
on valmennus- ja konsultointiyritys, joka
vetää ja opettaa asiakkaitaan vetämään
hyviä palavereita, valmennuksia ja muita
tilaisuuksia.</br>
Asiakkaamme kertovat <a
href="http://www.elevator.fi/referenssit/">o
min sanoin</a>, mitä ovat mieltä
vetämistämme tilaisuuksista ja
valmennuksista.
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Koulutuksen nimi

Koulutuksen kuvaus

ISTQB Advanced Level Test Automation
Engineer

<h2>Place</h2>
<p>Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio
12, tila Gustaf</p>

Tavoite

Esitiedot

Alkaa

Päättyy

Viim.ilm.päivä

05.03.2019 07.03.2019 15.02.2019

<h2>Exam</h2>
<p>12.3.2019 either in Helsinki or
Jyväskylä</p>
<h2>Description</h2>
<p>The ISTQB Advanced Test
Automation Engineer Certificate Course is
a three-day course explaining the tasks of
a test automation engineer (TAE) in
designing, developing, and maintaining
test automation
solutions.</p>
<p> The course provides participants with
the knowledge and skills necessary to
guide a test automation project. The
course focuses on the concepts, methods,
tools, and processes for automating
dynamic functional tests and the
relationship of those tests to test
management, configuration management,
defect management, software
development processes and quality
assurance. The course includes exercises
and practice exams to
highlight key aspects of the syllabus and
to help participants understand and
practice the concepts and methods
presented</p>
<h2>Prerequisite</h2>
<p>Candidates for the ISTQB Advanced
Test Automation Engineer certificate must
hold the ISTQB Certified Tester
Foundation Level certificate (CTFL). As
the course material and the certification
exam are in
English, the participants are expected to
have good command of English language
</p>
<h2>Skills gained</h2>
<p>Advanced Level testers, who have
passed the “Advanced Test Automation
Engineer” module exam, can be expected
to:
<ul>
<li>Contribute to the development of a
plan to integrate automated
testing within the testing process.</li>
<li>Evaluate tools and technology for
automation best fit to each
project and organization.</li>
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<li>Create an approach and methodology
for building a test
automation architecture (TAA).</li>
<li>Design and develop (new or modified)
test automation solutions
that meet the business needs.</li>
<li> Enable the transition of testing from a
manual to an automated
approach.</li>
<li>Create automated test reporting and
metrics collection.</li>
<li>Manage and optimize testing assets to
facilitate maintainability
and address evolving (test)
systems.</li></ul>
</p>
<h2>Price</h2>
<p>The price includes the exam and
depends on the number of
participants.</p>
<p> 8 participants: 1745 € + vat <br/>
9 participants: 1655 € + vat<br/>
10 participants: 1580 € + vat<br/>
11-12 participants: 1505€ + vat<br/>
13- participants: : 1415 € + vat</p>
<h2>Schedule</h2>
<p>Schedule is preliminary, all three days
will have approximately the same
schedule.</p>
<table>
<tr><td>8.30–8.50</td><td>Morning
coffee</td></tr>
<tr><td>8.50–11.45</td><td>Training</td
></tr>
<tr><td>11.45–12.30</td><td>Lunch</td>
</tr>
<tr><td>12.15–14.00</td><td>Training</t
d></tr>
<tr><td>14.00–14.15</td><td>Afternoon
coffeei</td></tr>
<tr><td>14.15–16.00</td><td>Training</t
d></tr>
</table>
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