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ISTQB tester softwaru - Certified Tester Advanced Level Test Automation Engineer

Certifikace testerů softwaru probíhá podle standardů ISTQB. Certifikace CTAL není pod akreditací ČIA. Schválení ČSJ pro provádění
zkoušek testerů na stránkách ISTQB - https://www.istqb.org/istqb-where-you-are/find-an-exam-provider.html#EPId=1155 . Termíny
zkoušek pro CTAL-TAE jsou shodné s CTFL. Vyberte si termín na https://www.csq.cz/certifikace/certifikace-personalni/detail/istqbtester-softwaru-certified-tester-foundation-level-ctfl. Vybraný termín napište na e-mail hofmanova@csq.cz a my vám tento termín
otevřeme i pro CTAL-TAE.

Přihlásit se ke zkoušce
Pokud Vám termín nevyhovuje nebo není vypsán, na dalším termínu se domluvíme.

Charakteristika
Kvalifikační požadavky na vzdělání a praxi:
platný certifikát ISTQB CTFL
Doporučené kvalifikační požadavky na vzdělání a praxi:
5 let praxe v testování softwaru
Další požadavky
Školení pro testery softwaru před zkouškou je pouze doporučené, nikoli povinné.

Databáze certifikovaných testerů softwaru:
Každý úspěšný účastník zkoušky uděluje souhlas s umístěním v mezinárodní databázi certifikovaných testerů softwaru. V databázi je
uvedeno jméno, příjemní, typ certifikátu, číslo certifikátu, datum zkoušky, jeho platnost, země složení zkoušky a certifikační orgán,
kde byla zkouška složena. Žádná citlivá data o držitelích certifikátů se nezveřejňují
Doplňkové informace
Česká společnost pro jakost neposkytuje školení z důvodu zachování nezávislosti.
Seznam schválených školících organizací naleznete na stránkách CaSTB.
Schváleny jsou následující organizace:
CN Group CZ s.r.o., tesena s.r.o., LBMS, s.r.o., YES4Q.

Doplňkové informace
Platnost certifikátu
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Neomezená, bez povinnosti podávat Roční zprávy

Dokumenty ke stažení
Požadavky na odborné znalosti uchazečů o certifikaci viz stránky www.castb.org nebo www.istqb.org .
Ceny zkoušek pro testery softwaru ISTQB.
Souhlas s umístěním jména držitele certifikátu v mezinárodní databázi.

Postup certifikace
Samotný postup zkoušky:

Registrace na vybraný termín zkoušky přes webové stránky.

Vyplnění odpovídající přihlášky Formuláře přihlášek používaných ČSJ — Česká společnost pro jakost (csq.cz) , přiložení všech
potřebných dokladů v elektronické podobě a zaslání e-mailem odpovědné osobě COp. Do přihlášky vyznačte vybraný termín
zkoušky, které jsou vyhlášeny pro CTFL ISTQB tester softwaru - Certified Tester Foundation Level — Česká společnost pro jakost
(csq.cz) . Vámi vybraný termín bude otevřen i pro zkoušku CTAL-TAE.
Vyhodnocení míry splnění požadavků žadatele ze strany ČSJ
Případné dodatečné doplnění požadovaných dokumentů
Rozhodnutí o připuštění ke zkoušce
Zkouška skládající se z písemné částí:
60 otázek na základě případových studií
k dispozici pouze v angličtině
čas na zpracování - 180 minut pro rodilé mluvčí, pro ostatní + 15 minut navíc za každou hodinu.
Organizace zkoušek ISTQB:
Organizace otevřených zkoušek v prostorách ČSJ:
termíny zkoušek platí pro zkoušky CTFL, CTAL i Agile Tester
zkoušky se konají v učebnách ČSJ na Novotného lávce 5, Praha 1 vždy od 9,00 hodin
všichni přihlášení na daný termín zkoušky obdrží pozvánku na zkoušku 14 dní před termínem zkoušky
při zkouškách je možné použít vlastní papírový slovník (ne elektronický)
účastníci zkoušky obdrží po absolvování zkoušky pouze informaci o počtu dosažených bodů + uspěl/neuspěl, bez možnosti
nahlížet do zkušebních souborů.
úspěšní uchazeči najdou své jméno společně s číslem certifikátu v databázi držitelů certifikátů na www.csq.cz do 1 týdne od data
zkoušky. Do 3 týdnů od termínu zkoušky pak obdrží certifikát elektronicky e-mailem (v případě uhrazení faktury).
o vystavení certifikátu v papírové podobě lze požádat kdykoliv po úspěšném absolvování zkoušky.
neúspěšní uchazeči mohou jít na opravnou zkoušku dle vypsaných termínů. Nemusí vyplňovat znova žádost, postačí zaslat
vybraný termín e-mailem na kontaktní osobu.
Organizace firemních zkoušek:
termíny a časy zkoušek se stanovují dohodou mezi ČSJ a danou firmou.
termíny zkoušek platí pro zkoušky CTFL, CTAL i Agile Tester
zkoušky se konají v učebnách dané firmy
minimální počet účastníků zkoušky ve firmě:
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5 osob pro zkoušku v Praze
10 osob pro zkoušku v Brně, Plzni, Hradci Králové apod.
15 osob pro zkoušku v Ostravě
ceny zkoušek jsou shodné s otevřenými zkouškami. Pouze v případě menšího počtu zájemců může být na základě dohody ještě
firmě fakturován jednorázový poplatek 1 500,-Kč + 21 % DPH (dopravné).
V případě zájmu o zkoušku ve firmě se obracejte přímo na Ing. Hofmanovou.

Bližší informace
Ing. Romana Hofmanová
T: +420 221 082 253
E: hofmanova@csq.cz
Nikola Leitermannová
T: +420 221 082 639
E: leitermannova@csq.cz
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