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AgilePM®/AgileBA® Foundation 

ЕДИН КУРС – ДВА СЕРТИФИКАТА! 

 

Agile Project Management (AgilePM) е цялостен гъвкав метод за управление на 
проекти. Основан е на метода DSDM (собственост на консорциума DSDM) – един от първите 

напълно завършени методи за гъвкаво управление на проекти. Неговата най-нова версия 2.0 е 
база за този акредитиран сертификационен курс.  

Agile Business Analysis (AgileBA) е същият гъвкав метод за управление на проекти, но 

видян от перспективата на Бизнес Анализатора. Базовото знание за метода е същото, обаче 
този подход разглежда в повече подробности бизнес казуса на проекта, осигуряването на 
успешна групова комуникация, техниките за моделиране и други специфични за Бизнес 

Анализаторите теми. 
 

Двата подхода – AgilePM и AgileBA, като силно свързани и допълващи се, се покриват от 

един 3-дневен курс – AgilePM/AgileBM Foundation.  
Това е нов уникален продукт, разработен от нашия партньор OMEC, който позволява да се 

придобият ДВА СЕРТИФИКАТА чрез участие в само ЕДИН КУРС! 

 
Този курс се организира съвместно от Училище за бизнес компетенции, София и Open 

Management Education Centre - OMEC, Полша, като акредитирана тренингова и сертифицираща 

организация.  

Описание на курса 
 AgilePM/AgileBA Foundation е предназначен за проектни мениджъри и членове на проектни 

екипи, прилагащи гъвкава методология за управление на проекти. Той е подходящ както за ИТ 

специалисти, така и за хора от бизнеса. Обхваща пълно множество от знания за поведението на 

проектния екип и за работния процес на две нива: 

 Управление на проект – проектен мениджър, бизнес спонсор, бизнес визионер; 

 Управление на екип – лидер на екипа, бизнес анализатор, бизнес посланик, бизнес и 

технически съветници, разработчици на решения и тестери на решения. 

Курсът покрива философията, принципите, ролите и отговорностите, процеса и продуктите от 

гъвкавото управление на проекти в корпоративна среда. Здравите теоретични основи са подкрепени от 

множество упражнения, които позволяват на участниците да разберат как темпераментите, емоциите, 

комуникациите, груповите процеси, конфликтите и промените влияят на успешното изпълнение на 

проекта, в съответствие с гъвкавия подход. 

  Отделно от интензивното изучаване на AgilePM, AgilePM/AgileBA Foundation включва 

разширения, които са специфични за темите по бизнес анализ и които се използват от членовете на 

проектни екипи, изпълняващи роли на Бизнес Анализатори.  По време на обучението се провеждат 

няколко примерни изпита и тестове. Те са за подготовка на кандидатите за двата сертификационни 

изпита. 

  

 

mailto:office@sbc.bg
http://www.sbc.bg/


 

Училище за бизнес компетенции ЕООД, ул. Пиротска 45, София 1303 Стр; 2 

тел. +359 (2) 8221070 ● eMail office@sbc.bg ● web www.sbc.bg  

Участниците в курса могат да изберат да се явят на един от двата или на двата 
сертификационни изпити, в следващия списък: 

 AgilePM Foundation; 

 AgileBA Foundation. 

Първият изпит обикновено се провежда веднага след края на обучението, а вторият – на 
следващия ден.  

При успешен резултат от сертификационния изпит, курсистите получават AgilePM Foundation или 
AgileBA Foundation сертификат, издаден от APM Group. Или и двата ! 

Какво ще ви даде този курс? 
 Ще Ви помогне да работите в проекти, изпълнявани в съответствие с метода AgilePM. След 

този курс всеки участник: 

o Ще може да сравни метода AgilePM с други гъвкави подходи; 

o Ще научи философията, принципите, ролите и отговорностите, процесите, 

продуктите и техниките на AgilePM. Ще може да опише как те се внедряват в проект; 

o Ще научи основите на работата в група и ще разбере как индивидуалността, 

комуникациите, конфликтите и промяната могат да повлияят на успешното 

изпълнение на един гъвкав проект; 

o Ще има основа и импулс за следващо развитие. 

 Ще знае за техники, специфични за Бизнес Анализаторите в условията на гъвкаво 
управление на проекти: 

o Бизнес казус в гъвкав проект; 

o Успешна групова комуникация; 

o Техники за моделиране. 

 Подготовка за сертификационния изпит AgilePM Foundation; 

 Подготовка за сертификационния изпит AgileBA Foundation 

За кого е предназначен този курс? 
 AgilePM/AgileBM e истински проектен подход за управление на гъвкави дейности. Той може да 

бъде много полезен за големи организации и техните служители, както в техническите, така и в бизнес 

отделите. Той може също така да бъде от полза там, където технологията, изискванията и средата се 

изменят много бързо, правейки традиционните методи за управление на проекти тромави и 

неподходящи. 

 Ние силно препоръчваме този курс на хора, изпълняващи роли в гъвкави проекти: 

 Членове на управляващи комитети и проектни съвети;  

 Мениджъри на проекти; 

 Лидери на екипи; 

 Бизнес анализатори; 

 Програмисти, разработчици и тестери. 
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Предварителни изисквания 
 Общи знания за проектните дейности. Опитът от традиционни проекти може да бъде от полза – 

той ще позволи на участниците да открият значителни разлики в изпълнението на проекти по 

традиционния и гъвкавия подход. 

Език на обучението 
 Английски 

Разглеждани теми 

 
Ден 1 

 Introduction 

 Course administration 

 Team building 

 What is Agile? 

 Where can we apply Agile approach? 

 Is there any conflict between 
traditional and agile approach to 
project management? 

 How to choose the right Agile 
approach? 

 Business analysis in Agile 

 The basics of DSDM Agile 

 Why choose the DSDM Agile? 

 DSDM philosophy 

 People in DSDM 

 DSDM process 

 DSDM products 

 DSDM practices 

 Roles and responsibilities 

 Preparing for DSDM project 

 Instrumental Success Factors 

 The Project Approach Questionnaire 

 Preparation for AgilePM 

 Stakeholders 

 DSDM roles 

 Personality test 

 Agile sample examination 1 

Ден 2 

 Sample exam discussion 

 The DSDM Process and Products 

 The marshmallow challenge 

 Agile Business Case 

 Business Strategy, Programme and 
Project Business Case 

 The Business Case content 

 Business Case in the DSDM lifecycle 

 Agile practices and the Business Case 

 DSDM planning and control 

 Project planning concepts 

 Testing concepts 

 Tracking and control concepts 

 Planning throughout the DSDM 
lifecycle 

 Timeboxing and Iterative 
Development 

 The styles of Timeboxes 

 Daily stand-ups, Team Boards, Burn-
up and Burn-down charts 

 What is Iterative Development? 
Iterative vs. Incremental 

 Dealing with change 

 Quality in Iterative Development. 
Testing 

 The slices of Iterative Development 

 Agile BA in Iterative Development 

 The type of knowledge 

 Requirements in Agile 

 User Stories and User Story Cards. The 
hierarchy of User Stories 
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 Requirements Engineering 

 Requirements in the DSDM lifecycle 

 The need of prioritisation 

 MoSCoW 

 The MosCoW and the Business Case 

 The Kano model 

 Prioritisation in the DSDM lifecycle 

 Agile sample examination 2 & 3 

Ден 3 

 Sample exam discussion 

 Estimating in Agile 

 The need of estimating 

 The styles of estimating 

 Estimating in the DSDM lifecycle 

 What is a risk? 

 Why manage a risk 

 Risk management process 

 Risk areas in Agile 

 Risk management in the DSDM 
lifecycle 

 Who is responsible for risk 
management? 

 The areas of Quality in Agile 

 Maintainability levels 

 Solution Quality in the DSDM lifecycle 

 Process Quality in the DSDM 

 Workshops 

 What is Facilitated Workshop? 

 Benefits of using Facilitated 
Workshops 

 Features and Success Factors for 
Facilitated Workshops 

 Workshop roles and activities 

 Workshops in the DSDM lifecycle 

 What is a model? What is a 
prototype? 

 Why use Modelling? 

 Modelling and the DSDM principles 

 Modelling in the DSDM lifecycle 

 Knowledge, modelling, abstraction 

 Modelling perspectives 

 The benefits of prototyping 

 AgileBA in modelling: key Agile 
practices of Modelling 

 The course summary 

Изпити 
 Първата изпитна сесия обикновено се организира в края на Ден 3. 

 Втората изпитна сесия обикновено се организира на следващия ден  след приключването на 

курса. 

 Курсът е акредитиран от APM Group Ltd. 

Важни забележки:  

1. Курсистите могат да изберат за кой сертификат да се явят на изпит: само за AgilePM 
Foundation, само за AgileBA Foundation или за двата. 

2. За курсисти, за които английският език не е майчин език, се осигурява допълнително 

време за изпита. 

Продължителност и форма 
3 дни. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения, бизнес казуси и сертификационен 

изпит. 

1 ½ - 2 часа за провеждането на изпита (това време включва и административни дейности). 
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Сертификат 
Всички курсисти получават сертификат за участие. 

При успешен резултат на сертификационния изпит AgilePM Foundation, курсистите получават 

сертификат AgilePM® FOUNDATION CERTIFICATE. Този сертификат е изискване за сертифициране в ниво 

AgilePM® Practitioner. 

При успешен резултат на сертификационния изпит AgileBA Foundation, курсистите получават 

сертификат AgileBA® FOUNDATION CERTIFICATE. 

Важно! На притежателите на сертификат PMP този курс ще донесе 18-20 PDU. 

Цени 
 Обучение AgilePM® FOUNDATION - Стандартна цена – 580 евро; 

Сертификационен изпит AgilePM® FOUNDATION - 180 евро 

Сертификационен изпит AgileBA® FOUNDATION - 180 евро 

Всички цени са без включен ДДС. 

Специални отстъпки за ранно записване, група, фирмено обучение, студенти.  

Какво включва цените? 
 Обучение от акредитиран преподавател; 

 Възможност за участие в подготвителен семинар/уебинар "AgilePM  for less than 1 hour!"; 

 Учебни книги, упражнения, тестове за подготовка за сертификационните изпити; 

 Сертификационен изпит и при успешно положен изпит – AgilePM® Foundation certificate; 

 Сертификационен изпит и при успешно положен изпит – AgileBA® Foundation certificate; 

 Възможност за безплатно повторно участие в курса, при неуспех на сертификационния 

изпит, след заплащане само на такса за изпит; 

 Сертификат за участие; 

 Кафе паузи, обяд. 

Какво следва? 
 AgilePM Practitioner 

 Еднодневен семинар за подготовка за сертификационен изпит AgilePM Practitioner; 

 Покрива подготвителни въпроси и примерни изпити, за да могат участниците да видят и 

усетят как изглежда изпитът за ниво Practitioner. 

Kinshasa – Agile African Adventure Simulation 

 Еднодневен семинар за упражняване на инструменти и техники на Agile Project Management 

 Семинарът демонстрира поведения съответни на гъвкавите подходи, като сътрудничество, 
ефективна комуникация, поемане на отговорност за решения. Те се използват в симулация 

заедно с други концепции, като „timebox”, “increment”, “stand-up”, “iteration” и MoSCoW. 

 Участниците изпълняват проектни роли, което им позволява да научат отговорности и 

инструменти, специфични за тези роли. 

AgilePM и AgileBA са регистрирани търговски марки на Dynamic Systems Development Method Limited. 
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Kinshasa е регистрирана търговска марка на  OMEC Sp. z.o.o. 
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