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EATA Eвропейска Асоциация по Транзакционен Анализ  

  

Годишен доклад на PTSTA :  Попълненият доклад (изготвя се за всяка една година от договора на 

кандидата) трябва да бъде включен в документацията, която кандидатът представя на устния изпит, на 

който се явява.  

ИМЕ НА ДАВАЩИЯ ОБУЧЕНИЯ И/ИЛИ СУПЕРВИЗИРАЩИЯ ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИТИК:   

  

ПРИЛОЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНО В ДОГОВОРА ЗА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ 

И/ИЛИ СУПЕРВИЗИИ:  (отбележете тези, които са актуални)  

Обучения ____ Супервизия ____ Консултиране ____ Образователна сфера ____ Oрганизационно 

консултиране ____Психотерапия ____  

  

ИМЕ НА ВОДЕЩИЯ СУПЕРВАЙЗОР (задължително трябва да е TSTA):   

Консултиране __ Образователна сфера __ Организационно консултиране _Психотерапия ____  

  

ПЕРИОД НА ДОКЛАДА ______________________ до  ______________________  

  

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ДАВАТ ОБУЧЕНИЯ ПО ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ  

1. ____ брой на проведените въвеждащи курсове TA 101  

Дати: ___________________________________________________________________                  

Брой часове на преподаване във всеки от тях: ___________________________                                                          

2. ____ Часове преподаване на TA или на материал, свързан с избрана сфера на приложение.  

3. ____ Часове за презентации на конференции и професионални срещи.  

4. ____ Общ брой часове за презентации, осъществени на национални и международни срещи.  

5. ____Брой часове супервизия на вашето преподаване от TSTA супервайзор (списък с имена и 

брой часове супевизия с всеки от включените в списъка).  

  

ЗА ТЕЗИ ТРАНЗАКЦИОННИ АНАЛИТИЦИ, КОИТО СУПЕРВИЗИРАТ  

6. ____ Общ брой часове на дадени супервизии.  

    ____ Часове индивидуални супервизии 

    ____ Часове групови супервизии  

7. ____ Брой супервизирани по дати, които са получили поне 40 часа супервизия от Вас.                                                                                                                                                           

8. ____ Брой часове супервизии, които самите Вие сте получили от супервизиращ 

транзакционен аналитик, който е сертифициран като супервайзор (напишете списък с имената 

на супервайзорите и брой часове супервизия срещу всяко име).  

9. ____Брой на сключени актуални договори за обучение за сертифициране на Транзакционни 

Аналитици.  

  

ЗА ВСИЧКИ ТРАНЗАКЦИОННИ АНАЛИТИЦИ, КОИТО ПРЕПОДАВАТ И/ИЛИ 

СУПЕРВИЗИРАТ  

10. ____ Брой на подписаните нови договори за обучение за сертифициране на транзакционни 

аналитици (списък с имената – включително и на тези, които са ви били насочени).  

11. ____ Брой на договорите за обучение за сертифициране на транзакционни аналитици, които са 

били прекратени (списък с имената – включително и на тези, които Вие сте насочили към друг 

колега)  

12. ____ Брой на обучаемите за сертифициран транзакционен аналитик, които са се явили и са 

взели своя изпит (списък с имената и датите на взетите изпити).  



13. ____ Брой на обучаемите за сертифицирани транзакционни аналитици, които са се явили на 

изпит, но не са го взели (списък с имената и датите на тези изпити)  

14. ____Часове за продължаващо обучение и /или посещения на курсове, свързани с обучението 

(списък).  

15. ____ Часове в работа с TA във вашата сфера на специализация, откакто сте  сертифициран 

транзакционен аналитик.  

16. ____ Брой на пътите, в които сте били изпитващ или сте помагали на изпитващите по време на 

изпити.  

Дати _____________________________________________________________  

17. ____ В доклада си, моля включете списък и/или опишите дейностите, в които сте участвали от 

дадените по-долу:  

 Водене на семинар (TA 202)   

 Създаване на програма за TA  

 Публикувани професионални статии  

 Провеждане на изследване или доклад за проведено изследване 

 Придобити отличия   

18. ____Посочете образователните степени, които имате, като уточните областите им на 

приложение. _____________________________________________________________  

19. Информация относно лиценза  

 В страната ви има ли изискване за лиценз, за да можете да практикувате в сферата ви на 

специализация? Да / Не  

 Ако сте лицензирани, посочете типа лиценз и номера на лиценза Ви:  

__________________________________________________________________  

 Ако лицензът се изисква, а вие не сте лиценцирани, опишете законовите основания, на база на 

които практикувате: ___________________________________________________________  

 Ако възнамерявате да придобиете лиценз, посочети типа и кога възнамерявате да го получите:  

  

  

Подпис на PTSTA:  
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