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        Uczestnicy 

1. Do kogo kierowane jest szkolenie „Zostań Testerem”?

2. Czy osoba bez doświadczenia oraz wykształcenia w obszarze IT może wziąć udział w kursie?

3. Czy do wzięcia udziału w szkoleniu wymagana jest znajomość języka angielskiego?

Zakres szkolenia

4. Czym różni się szkolenie „Zostań Testerem” od pozostałych kursów na rynku?

5. Jaka jest różnica między szkoleniami „Zostań Testerem” a „Tester automatyzujący”?

6. Jakie kwalifikacje posiadają trenerzy realizujący szkolenie?

7. Jakie materiały szkoleniowe otrzymują uczestnicy szkolenia?

8. Czy na koniec kursu absolwenci otrzymują jakiś certyfikat lub zaświadczenie?

Zatrudnienie

9. Jaka jest szansa na zatrudnienie w Sii dla absolwentów szkolenia?

Lokalizacje

10. Czy kursy w poszczególnych miastach różnią się od siebie?

11. W jakich miastach odbywają się kursy?

12. Dlaczego szkolenia w różnych lokalizacjach mają różną cenę?

Zajęcia online

13. Czy zakres szkoleń online jest taki sam jak szkoleń stacjonarnych?

14. Jakie należy mieć łącze internetowe, aby móc wziąć udział w szkoleniu online?

15. Jakie są wymagania sprzętowe powinien mieć mój komputer, abym mógł wziąć udział w szkoleniu online?

16. Jakie oprogramowanie muszę zainstalować na komputerze, aby móc wziąć udział w szkoleniu online?

Egzamin ISTQB

17. Czy udział w egzaminie ISTQB jest obowiązkowy dla uczestników szkolenia?

18. Nie zdecydowałem/am się na egzamin ISTQB, zapisując się na szkolenie. Czy mogę  zapisać się później?

19. W jakim języku można zdawać egzamin ISTQB?

20. Czy jeśli nie zdam egzaminu ISTQB, mogę spróbować zdać go ponownie? Jeśli tak, to czy cena pozostaje ta sama?

21. Ile lat ważny jest certyfikat ISTQB?

Plat orma Modern Tester

22. Czy jest dostępna platforma z materiałami umożliwiająca samodzielne ćwiczenia w domu?

23. Jak zakres szkolenia jest powiązany z kursami dostępnymi na platformie Modern Tester?

24. Jakie są koszty dostępu do platformy Modern Tester?

Finanse i płatności

25. Czy płatność za szkolenie jest jednorazowa? Czy jest możliwość rozłożenia płatności na raty?

26. Czy jest możliwość wystawienia FV na firmę?

27. Kiedy należy dokonać płatności za kurs?

28. Czy oferują Państwo rabaty na szkolenia?

Zostań Testerem 
Najczęściej zadawane pytania
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Szkolenie „Zostań Testerem” adresowane jest zarówno do osób początkujących, które nie miały wcześniej
do czynienia z testowaniem oprogramowania, takich jak:

• osoby nieposiadające doświadczenia ani wykształcenia IT,

• studenci, absolwentów różnych kierunków studiów,

• osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę dotycząca testowania,

• osoby chcące się przekwalifikować,

• inne osoby, które swoją przyszłość chcą związać z zawodem testera oprogramowania,

 jak również do osób, które pracują w zawodzie testera, a chcą:

• ugruntować posiadaną wiedzę z zakresu testowania oprogramowania,

• zdobyć certyfikat ISTQB Foundation.

Do kogo kierowane jest szkolenie „Zostań Testerem”?1.

3.

4.

5.

6.

7.

Tak, osoby nieposiadające doświadczenia ani wykształcenia IT również mogą wziąć udział w kursie.

Czy do wzięcia udziału w szkoleniu wymagana jest znajomość 
języka angielskiego?
Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana do wzięcia udziału w szkoleniu.

Czym różni się szkolenie „Zostań Testerem” od pozostałych kursów na rynku?
Nasze kursy wyróżnia to, że zatrudniliśmy w Sii już ponad 60 ich uczestników. Jest to dość niespotykane na rynku 
szkoleń i potwierdza wysoką jakość naszej oferty. Program kursu jest przygotowany przez trenerów praktyków, 
będących pracownikami Sii. 

Jaka jest różnica między szkoleniami „Zostań Testerem” a „Tester automatyzujący”?
Praca testera automatyzującego polega na automatyzowaniu procesu weryfikacji jakości oprogramowania. 
Tester manualny wykonuje zadania z wykorzystaniem innych narzędzi. Szkolenie „Zostań Testerem” jest reko-
mendowane dla osób bez doświadczenia w branży IT, chcących się przekwalifikować. Szkolenie „Tester auto-
matyzujący” przeznaczone jest dla osób posiadających doświadczenie w testowaniu manualnym/podstawach 
programowania, które chcą rozpocząć karierę w obszarze automatyzacji testów. 

Jakie kwalifikacje posiadają trenerzy realizujący szkolenie?
Trenerami szkolenia są nasi pracownicy, osoby pracujące w zawodzie testera i potrafiące przekazać prak-
tyczną wiedzę oraz podzielić się swoim bogatym doświadczeniem. Nasi trenerzy nie tylko przekazują wiedzę 
merytoryczną, ale też pokazując uczestnikom, jak może rozpocząć się i wyglądać ścieżka kariery testera.

Jakie materiały szkoleniowe otrzymują uczestnicy szkolenia?
Uczestnicy otrzymują obszerną książkę szkoleniową, opracowaną przez trenerów oraz materiały ogólnodo-
stępne, m. in. sylabus oraz słownik pojęć ISTQB. Materiały w pełni przedstawiają zakres szkolenia oraz po-
zwalają przygotować się do egzaminu ISTQB Foundation.

Czy osoba bez doświadczenia oraz wykształcenia w obszarze IT może 
wziąć udział w kursie?2.
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Wymagane jest posiadanie aktywnego konta na Microsoft.com oraz zainstalowania darmowego
komunikatora Microsoft Teams: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/free

Czy na koniec kursu absolwenci otrzymują jakiś certyfikat lub zaświadczenie?
Po ukończeniu kursu wydajemy certyfikat oraz zaświadczenie o udziale w kursie, zawierające opis programu 
szkoleniowego. Dodatkowo, osoby, które zapiszą się na egzamin ISTQB Foundation i uzyskają pozytywny wy-
nik, otrzymają również międzynarodowy certyfikat ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy (ISTQB 
Certified Tester Foundation Level).

Jaka jest szansa na zatrudnienie w Sii dla absolwentów szkolenia?
Ponad 60 absolwentów szkoleń zostało zatrudnionych w Sii. Oczywiście udział w szkoleniu nie jest jedno-
znaczny z zatrudnieniem w naszej firmie, natomiast wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia dają do-
bre podstawy do rozpoczęcia kariery w branży IT.  Uczestnik szkolenia zainteresowany pracą w Sii przechodzi 
standardowy proces rekrutacji, a decyzja o jego zatrudnieniu jest indywidualną decyzją danego managera 
i zależy od szeregu czynników, np. potrzeb klienta, wymagań projektu, znajomości języków obcych. Z całą 
pewnością ukończony kurs i zdany egzamin ISTQB znacząco zwiększają szansę zatrudnienia w branży IT. Wi-
dzimy też, że absolwenci naszych kursów znajdują zatrudnienie w innych firmach z tego sektora.

Czy kursy w poszczególnych miastach różnią się od siebie?
Cały czas dbamy o najwyższą jakość naszych kursów, dlatego też zakres szkolenia prowadzonego w każdej 
z lokalizacji jest taki sam. W każdej lokalizacji uczestnicy otrzymują ten sam komplet materiałów. Również 
trenerzy przechodzą przez ten sam proces weryfikacji. 

W jakich miastach odbywają się kursy?
Obecnie kursy organizujemy w 5 lokalizacjach Sii: Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku oraz Krakowie. 
Sukcesywnie dążymy do tego, aby nasze szkolenie było dostępne w każdym większym mieście w Polsce. 

Dlaczego szkolenia w różnych lokalizacjach mają różną cenę?
W wybranych lokalizacja organizujemy szkolenia w cenach promocyjnych. Nie ma to jednak wpływu na zakres 
czy jakość szkolenia, które w każdej lokalizacji są identyczne.

Czy zakres szkoleń online jest taki sam jak szkoleń stacjonarnych?
Zakres szkoleń online jest taki sam, jak w przypadku szkoleń stacjonarnych. Jedyną różnicą jest to, że podczas 
szkoleń online uczestnicy poznają praktyczne aspekty pracy testera w formie zdalnej. Trener dostosowuje 
tempo pracy do poziomu grupy. Z naszego kursu dowiesz się, jak wygląda praca testera oraz poznasz najważ-
niejsze narzędzia wykorzystywane w tym zawodzie.

Jakie należy mieć łącze internetowe, aby móc wziąć udział w szkoleniu online?
Zalecany jest szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 Mb/s (download/
upload). W przypadku słabszych łączy nie gwarantujemy, że uczestnik szkolenia będzie mógł w pełni zreali-
zować wszystkie ćwiczenia.

Jakie są wymagania sprzętowe powinien mieć mój komputer, abym mógł 
wziąć udział w szkoleniu online?
Wymagany jest komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon oraz głośniki.

Jakie oprogramowanie muszę zainstalować na komputerze, aby móc wziąć 
udział w szkoleniu online?16.

https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/free
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Czy udział w egzaminie ISTQB jest obowiązkowy dla uczestników szkolenia?
Udział w egzaminie nie jest obligatoryjny. Jest on jednak zdecydowanie rekomendowany, gdyż certyfi-
kat ISTQB Foundation poświadcza posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie  
testera. Posiadacze tego certyfikatu mają zdecydowanie większe szanse na rozpoczęcie kariery w zawo-
dzie testera oprogramowania. 

Nie zdecydowałem/am się na egzamin ISTQB, zapisując się na szkolenie. Czy 
mogę  zapisać się później?
Tak. W trakcie trwania szkolenia oraz po jego zakończeniu można zdecydować się na zakup vouchera na 

egzamin ISTQB. Voucher ważny jest przez rok.

W jakim języku można zdawać egzamin ISTQB?
Egzamin ISTQB można zdawać w języku polskim lub angielskim. Niezależnie od wybranej wersji językowej 
po zdanym egzaminie wydawany jest certyfikat w obu wersjach językowych.

Czy jeśli nie zdam egzaminu ISTQB, mogę spróbować zdać go ponownie? 
Jeśli tak, to czy cena pozostaje ta sama?
Jest możliwość przystąpienia do egzaminu ISTQB po raz kolejny. Cena egzaminu pozostaje bez zmian.

Ile lat ważny jest certyfikat ISTQB?
Certyfikat ISTQB jest ważny dożywotnio.

Czy jest dostępna platforma z materiałami umożliwiająca samodzielne 
ćwiczenia w domu?
Tak, przygotowaliśmy platformę e-learningową dla testerów, która posiada 11 kursów (HTML, Selenium , Java, 

GIT, Linux, SoapUI , SQL, CSS, JavaScript, Oracle SQL, REST API i Postman).

Jak zakres szkolenia jest powiązany z kursami dostępnymi na platformie 
Modern Tester?
Stworzone przez testerów dla testerów repozytorium zawiera kursy, które pomogą lepiej poznać najpo-
trzebniejsze narzędzia i technologie aktualnie stosowane w testingu. Wszystkie materiały szkoleniowe 
oparte są na stworzonych w Sii aplikacjach. Nasi specjaliści, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, 
skomponowali zestaw kursów, który odpowiada aktualnym potrzebom rynku i obejmuje technologie z 
obszaru testów manualnych i automatycznych. Platforma Modern Tester stanowi doskonałe uzupełnienie 
szkolenia, które pozwoli dodatkowo poszerzyć wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie trwania kursu.

Jakie są koszty dostępu do platformy Modern Tester?
Przy zakupie szkolenia oferujemy 100 zł brutto zniżki na zakup dostępu do platformy Modern Tester. 

Standardowa cena to 699 zł brutto.

Czy płatność za szkolenie jest jednorazowa? Czy jest możliwość rozłożenia 
płatności na raty?

Płatność za szkolenie jest jednorazowa. Nie ma możliwości rozłożenia płatności na raty.

25.
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Wystawiamy FV na firmę. W przypadku, gdy została wskazana do wystawienia faktura VAT na firmę, 
wpłata powinna być dokonana z konta osoby/firmy, na którą ma być wystawiona faktura. 

Płatności należy dokonać w terminie do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

Ceny naszych kursów są bardzo atrakcyjne, dodatkowo oferujmy promocje w wybranych lokalizacjach. 
Ponadto, dla pracowników Sii oferujemy 10% rabatu. Również w przypadku zapisu powyżej 3 osób ofe-
rujemy 10% rabatu dla każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Rabaty dotyczą wyłącznie udziału w 
szkoleniu. Cena egzaminu ISTQB jest stała i nie podlega rabatowaniu.

Czy jest możliwość wystawienia FV na firmę?

Kiedy należy dokonać płatności za kurs?

Czy oferują Państwo rabaty na szkolenia?

26.

27.

28.
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