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EATA Европейска Асоциация по Транзакционен Анализ
12.7.3 Формуляр за допускане до устен изпит за сертификат по ТА и одобрението на водещия
супервайзор (12.7.3)
Попълнете и изпратете обратно до координатора на Вашата езикова група. Координаторът на Вашата
езикова група трябва да го получи най-късно 2 месеца преди датата на Вашия устен изпит. NB:
Запазете копие за Вашето лично досие

Моля, пишете четливо:
Име: _______________________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________
Телефон____________________________________________________________________
Имейл адрес:_________________________________________________________________
Изпълнил съм всички изисквания на Комисията за Сертифициране (COC) за явяване на устен изпит и
декларирам намерението си да се явя на устен изпит за сертификат по ТА (CTA) на
Място: ________________________________Дата:_______________________________
Област на специализация (поставете отметка): Консултиране __ Образователна сфера __
Организационно консултиране__ Психотерапия
Предишно явяване на устен изпит: да / не
Име и адрес на Вашия водещ супервайзор: ____________________________________________
Телефон: _____________________________ Имейл адрес: ________________________________
Договорът ми за обучение е одобрен от ITAA/EATA на (дата):____________________________
Ако сте правили някакви изменения, промени в договора за водещ супервайзор, или някакви други
промени, моля, дайте пълна информация за тях, както и датите, на които са съгласувани промените с
EATA на отделен лист.
Писменият ми изпит е одобрен на (дата):____________________________
(Не отлагайте изпращането на този формуляр, ако все още не сте получи писмено оценката на писмения Ви
изпит. Координаторът на езиковата Ви група ще попълни тази дата за Вас, ако е необходимо)

Отказвам следните хора да са част от изпитната комисия, пред която ще се явявам на устен изпит:
(виж ‘Насоки за отказ от изпит пред определени изпитващи, които са прикрепени към този формуляр)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Мога да положа устен изпит на следните езици:___________________________________
Родният ми език е: _____________________________
Предоставям записи на следния език: ________________________
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Пасивно владея следните езици: ______________________________________
Знам, че трябва да предоставя превод на транскриптите на записите, които предоставям, както и на
всички документи за изпита на английски или на работния език, на който ще се проведе изпита.
Самият писмен изпит не трябва да бъде превеждан, но трябва да се преведат оценките, които са
дадени на този изпит.
Ще имам преводач по време на изпита: да
не
(Ако да, напишете името на преводача): ________________________________________________
Ограничението е до трима кандидати, които могат да ползват един и същ преводач и ако те планират това,
следва да уведомят местния супервайзор на изпита достатъчно време преди датата на изпита. Моля вижте
бележките за указания за кандидатите с оглед на изискванията за изпит с превод, това е отговорност на
самия кандидат.

Моля, напишете името и титлата си, така както искате да бъдат изписани на Вашия сертификат
_________________________________________________________________________________
Ще включа в папката с документи, които ще изпратя за самия устен изпит:
• Списък на всички обучения и супервизии (TA и не-TA), които имам в областта на специализация
(часове, дата, обучения/супервизии, теми).
• Професионално резюме с подробен списък на часове и формат на работа (в група, индивидуално
консултиране, ко-водещ, т.н) в областта на ТА в избраната от мен сфера на специализация.
• Копие на одобрения ми от EATA договор за обучение, включително и всички документи за
изменения и допълнения, ако има такива, както и плановете за обучение.
• Писмо за одобрение с лична подробна оценка от водещия ми супервайзор.
Подпис на кандидата:
Дата:
Одобрение от водещия супервайзор
Като водещ супервайзор (отметнете едно):
____ Аз съм обучавал и супервизирал кандидата за периода на договора, одобрен от EATA на:
____ Аз поемам отговорността на (дата): _____________ след смяната на предишния водещ
супервайзор (име): _______________________________. За тази смяна е уведомена
ITAA/EATA и тя е одобрена на (дата): _________
Кандидатът е покрил следните изисквания:
____ Общ брой на интензивно обучение по TA
____ Общ брой часове супервизия в TA
____ Часове супервизия, дадена от мен
____ Общ брой практически опит с TA (на кандидата)
В резултат на личното ми наблюдение и оценка аз намирам този кандидат за компетентен практикуват
в областта на специализация в транзакционен анали, която си е избрал/а. Без съмнения бих насочвал
към този кандидат, тъй като го/я намирам за отговорен в професионален и етичен план
професионалист.
Подпис:

Дата:

______________________________________________________________________________
12.7.3 Формуляр за допускане до устен изпит за сертификат
април 2016

