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AgileBA® workshop 

Еднодневен семинар за придобиване на нов сертификат 
Agile Business Analysis! 

 
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 семинар. 

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.  

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 
 Семинарът е предназначен за хора, които са участвали преди това в курс AgilePM Foundation. 

Той актуализира AgilePM знанията към версия 2.0 на метода, като очертава разликите и покрива новата 

„голяма картина“ на целия процес. 

 Семинарът подробно обсъжда специфичните за бизнес анализа теми, които са съществени за 

хората, изпълняващи роли на Бизнес Аналитик в екип за гъвкаво управление на проект. 

Какво ще ви даде този курс? 
 Специфичното знание за Agile Business Analysis, което се използва в AgilePM проекти; 

 Актуализация на знанията за AgilePM към новата версия 2.0 на метода; 

 Подготовка за сертификационен изпит AgileBA Foundation; 

 Възможност да се явите на сертификационен изпит за AgileBA Foundation. 

За кого е предназначен този курс? 
 Курсът е подходящ за всички хора, участвали преди това в курс  AgilePM Foundation: 

 Притежаващи AgilePM Foundation сертификати, на база версия 1.x на метода; 

 Желаещи да научат какво е новото във версия 2.0; 

 Заинтересувани да разширят знанията си за специфичните за бизнес анализа инструменти и 

техники, използвани при работата по гъвкави проекти; 

 Желаещи да придобият нов сертификат – AgileBA Foundation. 

Предварителни изисквания 
 AgilePM Foundation сертификат, на база версия 1.0 на метода. 
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Език на обучението 
 Английски 

Изпит 
 Изпитът обикновено се провежда на следващия ден след обучението. 

 Курсът е акредитиран от APM Group Ltd. 

Забележка 

На курсисти, за които английският език не е майчин език, се осигурява допълнително време за 

изпита. 

Продължителност и форма 
1 ден. Присъствен семинар, която обхваща лекции, упражнения, бизнес казуси, тестови въпроси 

и примерен изпит. 

1 ½ - 2 часа за провеждането на изпита (това време включва и административни дейности). 

Сертификат 
Всички курсисти получават сертификат за участие. 

При успешен резултат на сертификационния изпит AgileBA Foundation, курсистите получават 

сертификат AgileBA® FOUNDATION CERTIFICATE, издаден от APM Group Ltd. 

Цени 
 AgileBA® workshop - Стандартна цена – 190 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; 

 Учебни книги, упражнения, тестове за подготовка за сертификационен изпит; 

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

 Сертификат за участие; 

 Кафе паузи, обяд. 

Какво следва? 
 AgilePM Practitioner workshop 

 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. 
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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. 

Kinshasa е регистрирана търговска марка на OMEC Sp. z.o.o. 
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