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EATA: EВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ
CTA ДОГОВОР ЗА ОБУЧИТЕЛ / TSTA ДОГОВОР
A. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Договорите се попълват изцяло на английски език, ясно и пълно.Договорите се изпращат в три
копия, с копие на платежното нареждане от банката (АБСОЛЮТНО СА ЗАБРАНЕНИ
ЧЕКОВЕТЕ ИЛИ КРЕДИТНИ НАРЕЖДАНИЯ) до: Marianne Rauter, 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 потвърждение 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:
UBS, rue du Rhone 8, Case postale 2600, CH-1211 Geneve 2, Switzerland. Swift-BIC
UBSWCHZH80A, IBAN CH4500279279C2632960.5. Или: Sparkasse Bodensee, IBAN
DE29690500010001102789, SwiftBic SOLADES1KNZ. Договорът е валиден само когато бъде
изпратен обратно на кандидата с печат и одобрение от Комитета за професионално обучение
&стандарти на ЕАТА (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. Аз съм Сертифициран Транзакционен Аналитик със специализация в следната
сфера/следните сфери (отбележете): Консултиране ___ Образователна сфера___
Организационно консултиране ___ Психотерапия ___. Разбирам, че мога да подпиша
договор за обучение за Обучител/Супервайзор TA в специализация, в която съм
Сертифициран Транзакционен Аналитик от Комисията по Сертификация (COC) на ЕАТА
или от Международната Комисия по Сертификация (IBOC).
3. Tова е моят първи ___ /___втори ___ CTA договор за обучение / TSTA договор. В случай, че
това е вторият ми договор, първият ще изтече на ___________ .
4. Присъствал съм на обучение за одобрение на обучители (TEW) на (дата) _____ на
_________________ и съм одобрен от екипа на обучението да сключа договор за
Обучител/Супервайзор TA. Прилагам копие на формуляра за одобрение от екипа,
попълнено и подписано от моя водещ супервайзор. Знам, че този договор трябва да бъде
подписан в рамките на една година, в противен случай ще трябва да посетя ново обучение
TEW.
5. Прочел съм и се ангажирам да следвам Етичния кодекс и Ръководството за професионална
практика на ЕАТА, както в моята практика, така и при обученията, които давам.
6. В рамките на три години, аз ще водя курс TA 101, който ще бъде супервизиран „на живо“ от
Обучител или Обучител и Супервайзор транзакционен аналитик и ще бъде изпратен
попълнен ‘формуляр за одобрение на обучител’ до офиса на EATA. (Това не е приложимо,
ако обучаемият вече е бил одобрен за “TA 101 обучител”).
7. Ще запазвам записи на обученията и на супервизиите, които давам на други, както и на тези,
които получавам. Тези записи ще бъдат от полза в документацията и ще изпълнят
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изискванията за допускане до изпити за ТА обучител/супервайзор на COC или IBOC, когато
кандидатствам за изпита.
8. Сключил съм споразумение с долуподписаният водещ обучител, който ще ме супервизира и
ръководи, съгласно изискванията на ЕАТА.
9. Ако сменя водещия си супервайзор, ще уведомя EATA и асоциацията, към която членувам,
с необходимите формуляри.
10. Ще поддържам активно участие в обучителни дейности по ТА. Ако не съм ангажиран, ще
уведомя EATA и ще анулирам този договор.
11. Планирам да се явя на изпит за сертифициране за CTA Обучител или Обучител/Супервайзор
по ТA (отбележете едно): CTA Обучител __или Обучител по Транзакционен Анализ ____
или Супервизиращ Транзакционен Аналитик ____ или Обучаващ и Супервизиращ
Транзакционен Аналитик____в следната сфера (отбележете едно): Консултиране
____Образователна сфера ____ Организационно консултиране ____Психотерапия ____
12. Прочел съм и разбирам изискванията на COC за допускане до изпити за CTA Обучител и
Обучител/Супервизиращ TA.
13. Разбирам, че този договор изчита след 7 години от датата на одобрението му от ЕАТА,
както и по всяко време, в което аз не завършва обучението си, наясно съм, че мога да
подновя този договор само веднъж като изпратя втори договор. Не са допустими други
подновявания. Вторият договор трябва да влезне в сила преди датата на изтичане на първия,
не се допускат междинни периоди между първия и втория договор.
14. Ангажирам се да поемам ролята на изпитващ за изпитите за CTA минимум 5 пъти (на поне 3
различни места) по време на периода на този договор и регулярно да бъда изпитващ по
време на изпитите за ТА Обучител/ Супервайзор след моята сертификация като ТА
Обучител/Супервайзор.
15. Прочел съм и разбирам Ръководството за обучение и изпит на ЕАТА както и
допълнителните изисквания за своята страна.
16. Ако моето поле на специализация се различава от това на моя супервайзор, прилагам
изисканите документи за изключение или разширяване и съответния обучителен план.
Датата на която това изключение или разширяване е одобрено от EATA е:_____________
Тези документи са част от този договор с EATA.
Обучаемият приема на (дата): _______________
Подпис: __________________________________________________
(Моля, пишете четливо) Фамилия + Първо име: ________________________________________
Адрес: ____________________________________________ Национална асоциация: ________
Пощенски код + град: _____________________________________ Държава: _________________
Имейл адрес: ___________________________________________________
C. АНГАЖИРАНОСТ НА СУПЕРВАЙЗОРА
1. Аз съм (отбележете): Обучаващ и Супервизиращ Транзакционен Аналитик в областта
Консултиране __Образователна сфера __Организационно консултиране __ Психотерапия__
.
2. Аз съм член на EATA.
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3. Желая да бъда водещ супервайзор на упоменатия по-горе кандидат за CTA обучител или
Обучител/Супервайзор TA.
4. Ако полето му на специализация е различно от това на кандидата, прилагам моите
документи за изключение или разширяване. Този документ е одобрен от ЕАТА на
(дата)…………..
5. Разбирам и съм съгласен с изискванията, стандартите и процедурите за обучение и
супервизия на CTA обучител или кандидат за ТА обучител/супервайзор, като приемам да
обучавам обучаемия според изискванията на COC, така както са дадени в ръководството за
обучение и изпит на EATA.
6. Разбирам, че е моя отговорност да следя за информацията и актуализация на изискванията
на COC, относно стандартите и процедурите и всички останали теми, които се отнасят от
обучението на CTA обучител или обучаващ се ТА обучител/супервайзор.
7. Ще информирам EATA при всякакви промени в статуса, договора, обучителната програма,
изключения.
8. Имам готовност да бъда в ролята на изпитващ по време на изпити за ТА обучител/
супервайзор, ако има нужда от изпитващи и се ангажирам да бъда изпитващ на 3 различни
места за периода на настоящия договор.

Водещият супервайзор приема на (дата): _____________ Подпис: _______________________
(Моля, пишете четливо) Фамилия + Първо име:__________________________________________
Адрес: _____________________________________________ Национална асоциация:________
Пощенски код + град_______________________________________
Държава: _________________
D. УСЛУГИ И ОДОБРЕНИЕ НА 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, ако супервайзорът е член на ЕАТА.
3. EATA ще информира обучаемия за материалите и изискванията за официалните обучения.
4. EATA ще уведоми ITAA и националната асоциация по TA на обучаемия при каквато и да е
промяна в статуса на този договор.
5. EATA ще осигури членство на обучаемия като Обучаващ и/или Супервизиращ
транзакционен аналитик при искане след изпита и сертификацията за компетентност от COC
или IBOC и при заплащане на всички задължения.
6. 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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