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EATA Eвропейска Асоциация по Транзакционен Анализ  
  

Сертифициране от водещия супервайзор пред COC относно готовността на кандидата за явяване 

на изпит за Обучаващ и /или Супервизиращ Транзакционен Аналитик.   

  

Име на кандидата:   

  

Изпит за (отбележе едно или и двете): Обучител _____  Супервайзор ____  

  

Специализация (отбележете едно): Консултиране___ Образователна сфера___ Организационно 

консултиране___ Психотерапия ___  

  

Долуподписаният кандидат удостоверява, че е изпълнил всички задачи, отговорности и часове 

супервизия, които се изискват в договора за обучение, одобрен на (дата): _______________ и е в 

съгласие с всички настоящи изисквания на EATA/ITAA за обучение и сертифициране.  

  

Дата: _____________ Подпис на кандидата:   

  

Име на водещия супервайзор (трябва да бъде TSTA):  

  

Като водещ супервайзор:  

____ съм обучавал и съм давал супервизия за периода на договора, 

или____ съм поел отговорността на (дата):__________________  

Приел съм да бъда водещ супервайзор след следния водещ 

супервайзор (име):   

  

Кандидатът е бил супервизиран от мен последно на  (дата): ________________  

  

Кандидатът е преподал одобрен въвеждащ курс TA 101 в мое присъствие или в присъствието на  

(име): __________________________________TSTA на (дата): ______________________  

  

Изисквания за одобрение за ОБУЧИТЕЛ:  

  

Кандидатът трябва да има:  

____ часа. (300 минимум) в практически опит в преподаване в своята сфера на специализация;  

____ часа. (100 минимум) в продължаващо обучение в своята специализация;  

____ часа. (12 минимум) от които 6 задължително трябва да са от презентации и професионални срещи 

на национално и международно ниво.  

  

Кандидатът има общ брой  ___ часове (50 минимум) на супервизия от TSTA на своето преподаване, от 

които ____ часа супервизия при мен.   

  

Изисквания за одобрение за СУПЕРВАЙЗОР:  

Кандидатът има ______ часа (500 минимум) като супервайзор в индивидуални и/или групови сесии за 

супервизия.  

Кандидатът е получил общ брой от ______ часа (50 минимум) супервизия на дадените от него/нея 

супервизии, от които ____ часа супервизия при мен.  
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Дадените точки по-долу следва да бъдат попълнени за Всички Кандидати, Обучители и/или 

Супервайзори:  

Кандидатът е бил сертифицират от COC/IBOC като Транзакционен Аналитик 

със:______________________________ специалност на (дата): ________________________  

  

Кандидатът е посетил одобрен от EATA/ITAA 35-часово обучение в етични принципи, супервизия и 

начини на обучаване, известно като Обучение за одобрение на Обучители (TEW) от: _____________ до 

______________ (дати) на (място) ___________________________________ , по време на обучението 

супервайзор беше (име):  

  

Имената на двама супервизирани от TSTA кандидата, с поне 40 часа супервизия на всеки от тях:   

1. Име: _________________________________________________  

  

2. Име: _________________________________________________  

  

Местоположение и брой на изпитни сесии на COC или IBOC с датите, по време на които кандидатът е 

изпитван или е подпомагал работата на изпитващите в рамките на периода на своя TSTA договор (3 

минимум сесии):  

  

  

  

Общият брой изпити на COC или IBOC, по време на които кандидатът е бил изпитващ в рамките на своя 

TSTA договор (минимум 5 на 3 различни места):  

  

  

  

  

  

Общият брой на изпити на COC или IBOC, по време на които аз (-спонсорът) съм бил изпитващ в 

периода на договора на кандидата за TSTA (минимум 3 на 3 различни места):  

  

  

  

  

  

Подпис на водещия супервайзор:  

Дата:    

 

 

 

 

   


