Scrum_SDC - Scrum Developer Certified

Czas trwania:
Cena rynkowa:
Cena promocyjna:
Szkolenie autoryzowane:

Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
2 750,00 zł
2 450,00 zł
Tak

Informacje o szkoleniu
PDU 14 (T:10, L:4)
Podstawowe dwudniowe szkolenie z zakresu metodyki Scrum, kt&oacute;re ma na celu om&oacute;wienie
dobrych praktyk i narzędzi wspierających pracę oraz om&oacute;wienie pryncypi&oacute;w - fundamentalnych
reguł, kt&oacute;rych stosowanie jest konieczne w projektach Scrumowych. Szkolenie przygotowuje do egzaminu
pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat " Scrum Developer Certified".
Czego się nauczysz
Efektywnego udziału w projekcie scrumowym w roli członka zespołu wytwarzającego produkty Przygotujemy cię
do egzaminu potwierdzającego zdobyte kompetencje, po zdaniu egzaminu otrzymasz uznawany na świecie
certyfikat Scrum Developer Certified.
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Wszystkie osoby zainteresowane zrozumieniem metodyki Scrum i jej efektywnym stosowaniem do realizacji
projekt&oacute;w. Szkolenie szczeg&oacute;lnie przydatne dla członk&oacute;w zespoł&oacute;w scrumowych
oraz os&oacute;b wsp&oacute;łpracujących z zespołem scrumowym.
Wymagania wstępne
Brak formalnych wymagań.

Wymagania wstępne
Brak

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Wprowadzenie do Scrum &ndash; podstawy filozofii i miejsce Scrum wśr&oacute;d metodyk Agile, zalety
Scrum, SBOK Guide (SCRUM Body Of Knowledge Guide).
Pryncypia Scrum: empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, wsp&oacute;łpraca, priorytetyzacja oparta o
wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe.
Organizacja projektu &ndash; role i ich odpowiedzialności.
Uzasadnienie biznesowe: dostarczanie produkt&oacute;w w oparciu o wartość biznesową, ciągła weryfikacja
uzasadnienia biznesowego.
Jakość: kryteria akceptacji i uporządkowany według priorytet&oacute;w rejestr produkt&oacute;w/funkcji.
jakość a wartość biznesowa.
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Zmiany: podejście do zmian w projektach Scrumowych, integrowanie zmian.
Ryzyko: identyfikacja i ocena ryzyk, priorytetyzacja ryzyk, zapobieganie i komunikacja.
Fazy projektu: inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementowanie, retrospektywa, wydanie do
użytkowania.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
Organizacja szkolenia: dla grup zamkniętych
Język szkolenia: polski
Język materiał&oacute;w: angielski
Wielkość grupy: od 8 do 12 os&oacute;b
W cenie szkolenia: SCRUM Body of Knowledge Guide, SCRUM Workbook Student, SCRUM Case Study.
Cena szkolenia zawiera cenę egzaminu.
Warunki przystąpienia do egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez SCRUMstudy

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-17:00.
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej
godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczeg&oacute;łowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie
ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucher&oacute;w.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

Najbliższe terminy
Miejsce
Wirtualna klasa

Terminy
2021-10-14 - 2021-10-15

Typy szkolenia
Tradycyjne
Asseco | Zdalna klasa
Asseco | Wirtualna klasa

Więcej informacji:
Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl
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