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Test Manager i agile projekter
Test Manager rollen forandres, når udviklingsmodellen bliver mere agil. Vi sætter fokus på disse forandringer og hvordan
du kan udfylde rollen i det agile projekt. Du får viden om, hvordan du som Test Manager kan bidrage til de agile principper
i organisationen, samt hvordan der generelt skabes kvalitet i projektet. Du får desuden et generelt kendskab til
planlægning, overvågning og kontrol i et agilt projekt.

Udbytte
Du får indblik i de forskellige retninger, som Test Manager rollen kan udvikle sig på i forskellige organisationer, afhængigt
af hvordan organisationen vælger at transformere udviklingen til agil udvikling. I mange organisationen udvikles der efter
en blanding af vandfald og agil, og vi ser på, hvordan rollen så kan udfyldes.
Kurset giver dig
Forståelse for hvordan rollen ændrer sig i takt med, at organisationen bliver mere agil
Overblik over hvor i den agile udvikling, der skabes kvalitet
Viden om hvordan rollen kan bidrage til de agile principper
Kendskab til hvordan planlægning, overvågning og kontrol kan gennemføres
Træning i agile principper
Forståelse for servant leadership
Viden om hvordan du kan udvikle dig selv

Test Manager i agile projekter
http://www.teknologisk.dk/kurser/k90441
Printet: 26-11-2020 – Der tages forbehold for ændringer og trykfejl

Teknologisk Institut
kurser@teknologisk.dk
+45 72 20 30 00

Forudsætninger
Der er en fordel at have arbejdet som Test Manager i en årrække. Det anbefales, at du har nogen erfaring med
agiludvikling og specifikt med hvordan man arbejder med test i et agilt team. Du kan med fordel tage kurset Test i agile
projekter inden dette kursus.

Deltagerprofil
Du har arbejdet som Test Manager i flere år og har også gerne taget ISTQB Advanced Test Manager certificeringen. Du
kan også have en baggrund som:
Testkoordinator
Test Coach
QA Manager
Agile Coach
Scrum Master

Indhold
Kurset har fokus på samspil og aktiv deltagelse fra kursisterne. Der er et minimum af teori, men derimod masser af
diskussioner, erfaringsudveksling og praktiske opgaver. Kurset er meget hands-on, hvilket gør det nemmere for dig at
bruge det lærte, når du kommer tilbage på projektet. Der cirka 1 times forberedelse til kurset.
Kurset indeholder følgende:
Overblik over kvalitet i et agilt projekt
Rollens udvikling/afvikling under agile
De agile principper og testmanagement
Testmanagement artefakter
Agile testplaner
Testmanagement processer
Agile metrikker
At skræddersy opgaverne til konteksten
Servant leadership
Hvordan udvikler jeg mig videre frem

Underviser
Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra Teknologisk Instituts netværk bestående af branchens dygtigste
undervisere. Du kan forventes en underviser, som ikke kun har rutine i at undervise i softwaretest, men også mange års
praktisk erfaring fra forskellige it-projekter, hvilket giver dig den bedste indlæring, samt viden om best practice.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Charlotte Heimann
+45 72203147
chhn@teknologisk.dk
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