EATA Ръководство за обучение и изпит

12.6.1. Обучителен договор за
сертифициран транзакционен аналитик

________________________________________________________________________
EATA EВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ
ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАН ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИТИК
A. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Договорите се попълват изцяло на английски език, ясно и пълно. За членовете ни от
Великобритания: свържете се с Националната си Асоциация по ТА за допълнителна информация
относно процедурата. Договорите се изпращат в три копия, с копие на платежното нареждане от
банката (АБСОЛЮТНО СА ЗАБРАНЕНИ ЧЕКОВЕТЕ ИЛИ КРЕДИТНИ НАРЕЖДАНИЯ) до:
Marianne Rauter (Мариан Раутер), Изпълнителен секретар на ЕАТА, Silvanerweg 8, 78464
Konstanz, Германия (НЯМА РЕГИСТРИРАН ИМЕЙЛ АДРЕС). Непълните договори ще бъдат
връщане на обучаемите. Попълнените договори ще бъдат одобрявани, когато получим
потвръждение за получаване на пълната такса.
Заплащането е в Евро: първо трябва да откриете в графа Numbeo към коя група е разпределена
вашата държава в таблицата, която е на уебсайтаhttp://www.eatanews.org/examinations/contractand-exam-feeshttp://www.eatanews.org/examinations/contract-and-exam-fees. След това на таблицата
Изпити-Такси за договори, ще откриете сумата, която трябва да заплатите, съгласно
разпределението на страната ви в графа Numbeo. След което преведете сумата директно до:
SWIFT-BIC: SOLADE S1KNZ; IBAN: DE29 6905 0001 0001 102789 Sparkasse Bodensee Marktstätte
1 78462 Konstanz, Германия. Или: SWIFT-BIC: UBSWCH ZH 80A; IBAN: CH45 0027 9279 C263
2960.5 UBS, rue du Rhone 8, Case postale 2600, CH-1211 Geneve 2, Швейцария. Договорът е
валиден само след като бъде върнат на кандидата подпечатан с одобрението на EATA
(процедурата отнема около 4 до 5 седмици).
B. АНГАЖИРАНОСТ НА ОБУЧАЕМИЯ
1. Аз съм член на EATA и без предразсъдъци към своето право да се оттегля, се съгласявам да
подновявам своето членство в асоциацията всяка година от валидността на този договор.
2. Прочел съм и се ангажирам да следвам Етичния кодекс и Ръководството за професионална
практика на ЕАТА.
3. Прочел съм и разбирам Ръководството за обучение и изпит на ЕАТА, както и всички
необходими за моята страна изисквания.
4. Планирам да бъде изпитан и да се сертифицирам в Транзакционния Анализ в следното поле на
специализация (отбележете едно): Консултиране ____ Образователна сфера____
Организационно консултиране ____ Психотерапия ____
5. Имам споразумение с подписания по-долу обучител, който да ме супервизира и ръководи
съгласно изискванията на EATA.
6. Разбирам, че този договор изтича 5 години след датата на одобрение от EATA.
7. Ако полето на специализация, което съм избрал, е различно от това на моя супервайзор,
прилагам изискваните документи за изключение и разширяване на обсега, както и обучителния
план. Тези документи са част от този договор. Датата, на която тези документи за изключения
или разширяване са одобрени от EATA е:______________
Обучаемият приема на (дата): _______________ Подпис: _____________________________
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(Моля, пишете четливо) Фамилия + Първо име:
_____________________________________________
Адрес: _________________________________________________________
Национална асоциация: ___________
Пощенски код + град: _____________________________________ Държава: _________________
Имейл адрес: __________________________________________________________________
C. АНГАЖИРАНОСТ НА ВОДЕЩИЯ СУПЕРВАЙЗОР
1. Аз съм (отбележете едно): Преподаващ и супервизиращ транзакционен аналитик (TSTA) ____
Временен TSTA ____ CTA Обучител ____ в следното поле (следните полета) (отбележе):
Консултиране ____ Образователна сфера____ Организационно консултиране ____ Психотерапия
____
2. Аз съм член на EATA и съм съгласен да обучавам споменатия по-горе обучаем според
насоките и стандартите EATA. Прочел съм и разбирам Ръководството за обучение и изпит на
EATA, по отношение на това, което е свързано с обучението на CTA.
3. Наясно съм с моята отговорност да съм запознат с всички промени на стандартите на EATA
или промените по отношение на обучението и сертифицирането на CTA кандидатите.
4. Ако полето ми на специализация се отличава от това на обучаемия, прилагам изискваните
документи за изключение и разширяване на обсега. Датата, на която тези документи за
изключения или разширяване са одобрени от EATA е:___________.
Водещият супервайзор приема на (дата): ______________Подпис: ________________________
(Моля,
пишете
четливо)
Фамилия
име:_____________________________________________

+

Първо

Aдрес: ________________________________________ Национална асоциация: ____________
Пощенски код + град: ______________________________Държава: _________________________
D. АНГАЖИРАНОСТ НА TSTA СУПЕРВАЙЗОР (ако е приложимо)
1. Аз съм Обучаващ и супервизиращ Транзакционен Аналитик (TSTA) със специализация в
следното поле/следните полета (отбележете): Консултиране ___ Образователна сфера ___
Организационно консултиране ___ Психотерапия ___
2. Аз съм член на EATA и водещ супервайзор на упоменатия по-горе PTSTA водещ супервайзор,
аз съм наясно с този договор и съм съгласен да съдействам на обучаемия в случай, че трябва да
бъде намерен нов водещ супервайзор.
TSTA Водещият супервайзор приема на (дата): _______________ Подпис: _________________
Име (напишете): _____________________________________Национална асоциация: __________
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E. ОБУЧИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ И ЦЕНИ
Приложено към този договор може на намерите на отделен лист или в края на този формуляр
едно описание на плановете за обучение и приблизителната стойност на обучението.
F. УСЛУГИ И ОДОБРЕНИЕ ОТ EATA
1. EATA ще включи обучаемият в своя списък на членове, които се обучават.
2. EATA ще уведоми обучаемия при случай на промяна в статуса на членство на водещия
супервайзор.
3. EATA ще уведоми националната асоциация по ТА на обучаемия при каквато и да е промяна в
статуса на този договор.
4. Договорът е валиден само, ако е върнат на кандидата подпечатан с одобрението от Комитета
по професионално обучение&стандарти на ЕАТА (процедурата отнема около 4 до 5 седмици).
EATA одобрява това на (дата):
Печат и Подпис:
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