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EATA Eвропейска асоциация по Транзакционен Анализ 

Кандидатстване за явяване на изпит за Обучител и/или Супервизиращ 

Транзакционен Аналитик (T/STA).  

Попълнете и предайте обратно този формуляр на Супервайзора на изпита:  

Дата:  

Отговор: Изпит за Обучител и/или Супервизиращ Транзакционен Аналитик  

  

Покрил съм всички изисквания за изпита и бих желал да се явя на изпит за Обучител ___ 

Супервайзор ___Обучаващ & Супервизиращ ___ в следната сфера на специализация:   

Консултиране ___ Образователна сфера ___ Организационно консултиране ___ Психотерапия 

___ . 

  

Бил съм изпитващ на (напишете местата и датите):      

  

  

 (Минимум за PTSTA: поне пет пъти, на три различни места.)  

 Желая да положа изпит на: (дата) в:  (място)  

Отказвам следните хора да са част от изпитната комисия на устния изпит, на който ще се явя: 

(вижте ‘Насоки за отказ на изпитващи, приложени към този формуляр)  

  

  

  

  

  

Бих искал да бъда изпитван на следния език:   

  

Разбирам, че ако работният език по време на моя изпит не е английски език, аз трябва да си 

осигуря компетентен преводач, който да ме придружава.   

  

Прилагам:  

 • Копие от документа за банков превод, който потвърждава, че съм заплатил таксата за устен 

изпит за T/STA , виж Приложение 1 и 2 за повече информация.  

 (Заплатени в Евро: Превеждане директно до:  
- UBS rue du Rhone 8, Case postale 2600, 1211 Geneve 2, Switzerland - SWIFT-BIC: UBSWCH ZH 80A,  

IBAN : CH45 0027 9279 C263 2960.5  

- Или: Sparkasse Bodensee, Marktstätte 1, 78462 Konstanz – Germany SWIFT-BIC: SOLADES1KNZ,  

IBAN : DE29690500010001102789)  
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• Формуляр за сертификация на моя водещ супервайзор.  

 

 Моля, напишете името си по начин, по който искате да се изпише на вашия сертификат:  

  

   
  

Подпис на кандидата:  

  

  

 Моля, пишете четливо:  

  

  

Име на кандидата: ___________________________________________________  

  

Адрес: ___________________________________________________________  

  

 ___________________________________________________________________  

Телефон: _________________________________________________________  

  

Имейл адрес: _____________________________________________________________  

  

Насоки за отказ на определени изпитващи  

Кандидатите могат да откажат да бъдат изпитвани от определени изпитващи. Удачно е да 

обсъдите този въпрос с водещия ви супервайзор и да изясните въпроса преди изпита. Ако 

откажете твърде много изпитващи, може да се окаже трудно да се събере изпитна комисия за вас. 

Ако се съмнявате кого да откажете по време на срещата преди изпита, обсъдете този въпрос със 

супервайзора на изпита.  

Бихте могли да откажете изпитващ:  

• С когото сте имали значителен брой часове супервизия или обучения  

• С когото сте имали супервизия за подготовка за изпита през последните шест месеца.  

• Който е гласувал за вашето отхвърляне на предишен изпит  

• За когото имате някакви предразсъдъци  

• С когото имате значими лични или професионални отношения.  


