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Despre programul de pregătire 

Numărul total de ore 

160 

 

Obiectivele programului de pregătire 

Scopul acestui program de pregătire este de a vă oferi o cunoaștere a proceselor și principiilor, 

tipurilor și metodelor de testare software. Veți afla despre tehnologiile și instrumentele 

utilizate în industria de testare software, de exemplu, Postman pentru testarea API; Jira, 

Trello pentru management de proiect; SQLite - pentru baze de date; Microsoft Excel pentru 

testare manuală și Chrome Developer Tools pentur debugging. Instruirea este concentrată pe 

meseria de testare software - vă veți exersa abilitățile și cunoștințele recent dobândite, cu 

ajutorul proiectelor reale. 

 

După finalizarea cu succes a programului de pregătire, veți putea: 

■ Desfășura activitățile din procesul de testare: crearea cazurilor de testare, organizarea 

acestora în seturi de testare, dezvoltarea și organizarea planului de testare, crearea de 

rapoarte specifice în baza principiilor de testare. 

■ Folosi instrumente specifice în procesul de testare: Postman pentru testarea API; Jira, 

Trello pentru managementul proiectelor; SQLite - pentru baze de date; Microsoft Excel 

pentru testare manuală; Chrome Developer Tools pentur debugging.  

■ Să rulați scripturile de automatizare cu Postman și utilizați Selenium pentru testarea de 

bază a interfeței de utilizator (de exemplu, log-in). 

 

Criterii care asigură succesul 

Sunteți evaluat continuu pe parcursul întregului program de pregătire, câștigând insigne 

pentru fiecare modul finalizat cu succes. Trebuie să obțineți toate insignele pentru a finaliza 

cu succes programul de pregătire. Este necesar un nivel minim de prezență de 75%. 
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Acreditare și certificare 

Vă puteți califica, integral sau parțial, pentru credite pentru cursuri de formare viitoare sau 

certificare de către un organism de atribuire. Mentorul dvs. vă va explica aceste opțiuni 

înainte de a începe. 

 

Traseul programului de pregătire 
Trainerul poate efectua un exercițiu de evaluare prealabilă pentru a determina nivelul 

dumneavoastră de înțelegere a anumitor noțiuni tehnice, atât cu privire la tehnologie în mod 

general, cât și cu privire la subiectele acestui program de pregătire. Acest lucru poate fi sub 

forma unui scurt test online, a unui sondaj pe suport de hârtie sau a unui interviu informal, 

fie de la 1 la 1, fie în grup cu ceilalți cursanți. Există posibilitatea ca trainerul să vă recomande 

un curs de inițiere în competențe digitale pentru a vă fi cât mai ușor să parcurgeți acest 

program de pregătire. 

 

CAPITOLUL 1 

Introducere în Testarea Software 

 

Obiective de învățare 

 

■ Să înțelegeți scopul testării în contextul dezvoltării software și să vă familiarizați cu 

terminologia de specialitate. 

■ Să înțelegeți procesul de dezvoltare a unei aplicații (SDLC - Software Development Life 

Cycle), cum contribuie testarea în fiecare etapă a acestui proces și de ce este necesar (STCL 

- Software Testing Life Cycle). 

■ Să obțineți cunoștințe introductive cu privire la Testarea Software, prin înțelegerea 

principiilor. 
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UN 

CAPITOLUL 2 

Introducere în Testarea Software 2 

IT 

Obiective de învățare 

■ Obțineți cunoștințe introductive despre Testare Software, înțelegând terminologia 

specifică. 

■ Cunoașterea celor mai populare modele de dezvoltare software. 
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CAPITOLUL 3 

Principii în Testare Software 

IT 

Obiective de învățare 

■ Familiarizați-vă cu cele mai utilizate tipuri de testare software prin exerciții practice, 

alături de colegii de echipă. 

■ Testarea intervalelor valorilor în aplicațiile software și limitele acestora, folosind tehnici 

precum Equivalence Class Partitioning, Boundary Value Analysis, Decision Table și State 

Transition. 

 

 

CAPITOLUL 4 

Procesul în Testare Software 

IT 

Obiective de învățare 

■ Să înțelegeți cum se desfășoară procesul de testare într-un proiect, pornind de la analiza 

cerințelor, crearea planului de testare, până la executarea acestuia și raportarea 

defectelor prin efectuarea activității pas cu pas. 
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■ Să înțelegeți cum colaborează echipele de dezvoltare conform celor mai populare 

metodologii de lucru: Agile și Waterfall. 

 

 

CAPITOLUL 5 

Instrumente utilizate în Testare Software 

IT 

Obiective de învățare 

■ Să înțelegeți modul în care un browser comunică cu un server web și care add-ons vă pot 

ușura munca în testare. 

■ Să utilizați unele dintre cele mai populare aplicații pentru managementul de proiect: Jira 

și Trello. 

■ Să știți ce înseamnă o bază de date și cum puteți interacționa cu aceasta pentru a finaliza 

procesul de testare. 

 


