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12 ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 4: ВЪВЕЖДАЩ КУРС ПО ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ - TA 101
12.4.1
Удостоверение за преминат курс TA 101
12.4.2
Удостоверение за одобрение за водещ на курс TA 101
Раздел 6: ДОГОВОРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЕАТА
12.6.1
Обучителен договор за сертифициран транзакционен аналитик
12.6.2
CTA договор за обучител/TSTA договор
12.6.3
Промяна на водещия супервайзор
12.6.4
Списък на документите за допускане на изключения
12.6.5
Списък на документите за разширяване на обсега на договора
Раздел 7: ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПИТА ЗА СЕРТИФИКАТ ПО ТА – СЕРТИФИЦИРАН
ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИТИК (СТА)
12.7.1
Формуляр за одобрение на формата за писмен изпит от водещия супервайзор
12.7.2
Формуляр за писмен изпит, подаден от кандидата
12.7.3
Формуляр за допускане до устен изпит и одобрението на водещия супервайзор
12.7.4
Попълнено удостоверение за регистрация
12.7.5
Процедура за провеждане на устен изпит за сертификат по ТА (CTA) на място
12.7.6
Писмо до оценителя на писмения изпит за сертификат по ТА (CTA)
12.7.7
Скалата за оценяване на писмения изпит
12.7.8
Уведомително писмо с оценка (оценките) от писмения изпит за сертификат
12.7.9
TA скала за оценяване в областта на консултирането
12.7.10
TA скала за оценяване в областта на образователната сфера
12.7.11
TA скала за оценяване в областта на организационното консултиране
12.7.12
TA скала за оценяване в областта на психотерапията
12.7.13
Формуляр за оценка на оценителя на писмения изпит
12.7.14
Формуляр за оценка на изпитващите на устния изпит
Раздел 8: Писменият изпит за Сертифициран Транзакционен Аналитик (CTA) (виж 12.7)
Раздел 9: Устният изпит за Сертификат по ТА (CTA) (виж още 12.7)
12.9.1
Кандидатстване за обжалване на изпита
Раздел 10: Обучение за одобрение на обучители – TEW
12.10.1
Писмо за одобрение за обучение на обучители
12.10.2a
Формуляр за оценка на екипа на обучението за обучители
12.10.2b
Формуляр за оценка на екипа на обучението за обучители (част 2)
12.10.3
Формуляр за регистрация за обучението на обучители TEW
Раздел 11: Изпитът за TSTA (виж също 12.7 и 12.9)
12.11.1
Списък на темите от курс 101 за изпита за обучаване
12.11.2.
Конспект на годишния доклад на PTSTA
12.11.3
Конспект на годишния доклад на водещия супервайзор на PTSTA
12.11.4
Формуляр за кандидатстване за явяване на изпит
12.11.5
Формуляр за сертифициране на водещия супервайзор
12.11.5b
Писмо потвърждение за изпит TSTA
12.11.6
TSTA теория, организация и етична комисия – лист за оценка
12.11.7
TSTA комисия по преподаване – лист за оценка
12.11.8
TSTA комисия по супервизия – лист за оценка
12.11.9
Сертификация за теоретичния изпит за TSTA
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