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EATA EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA TRANSAKCIJSKO ANALIZO  

POGODBA O IZOBRAŽEVANJU ZA CERTIFICIRANEGA TRANSAKCIJSKEGA 

ANALITIKA 

A. SPLOŠNE INFORMACIJE  

Pogodbe morajo biti izpolnjene v celoti, berljivo in v angleškem jeziku. Pošljejo se v treh izvodih  s 

priloženim bančnim potrdilom o plačilu.  Čeki in bančni nalogi niso dovoljeni. Pošiljko naslovite na: 

Marianne Rauter, izvršna sekretarka Eate, Silvanerweg 8, 78464 Konstanz, Germany (NE 

PRIPOROČENO!). Nepopolne pogodbe bodo vrnjene pošiljatelju. Popolne pogodbe bodo potrjene, ko 

bo EATA prejela potrdilo, da je celotni znesek obveznosti  za vložitev pogodbe prispel na račun. 

Plačila v evrih: najprej morate preveriti, h kateri skupini Numbeo spada vaša država – to lahko storite 

na povezavi http://www.eatanews.org/examinations/contract-and-exam-fees. V tabeli izpiti - 

pogodbene obveznosti (Exams-Contracts Fees) poiščite znesek, ki ga morate plačati glede na Numbeo 

vaše države. Zatem nakažite ta znesek neposredno na račun: SWIFT - BIC : SOLADES1KNZ, IBAN: 

DE29 6905 0001 0001 102789 Sparkasse Bodensee Marktstätte 1 78462 Konstanz Germany.  

Ali: SWIFT-BIC: UBSWCH ZH 80A; IBAN: CH45 0027 9279 C263 2960.5 UBS, rue du Rhone 8, 

Case postale 2600, CH-1211 Geneve 2, Switzerland.  

Pogodba je veljavna šele, ko kandidat prejme kopijo, potrjeno pri Eati (postopek traja od štiri do pet 

tednov). 

B. DOLŽNOSTI SPECIALIZANTA V IZOBRAŽEVANJU 

1. Sem član Eate in s pravico, da kadarkoli odstopim, se zavezujem, da bom vsako leto obnavljal 

članstvo, dokler traja ta pogodba.  

2. Prebral sem Eatin etični kodeks in smernice za strokovno delo ter se zavezujem k upoštevanju le-

teh. 

3. Prebral sem in razumem Eatin izobraževalni in izpitni priročnik in sem seznanjem z morebitnimi 

dodatnimi zahtevami v moji državi. 

Nameravam pristopiti k izpitu za certificiranega transakcijskega analitika na naslednjem področju 

(označi): svetovanje _________ izobraževanje _________ področje dela z organizacijami ________ 

psihoterapija___________ . 

5. S podpisanim učiteljem sem sklenil dogovor o superviziji in usmerjanju skladno z Eatinimi 

smernicami. 

6. Seznanjen sem, da ta pogodba preneha veljati pet let po datumu potrditve pri Eati. 

7. Za primer, da se moje izbrano področje specializacije razlikuje od supervizorjevega, prilagam 

zahtevano razširitev ali izjemo z ustreznim izobraževalnim načrtom. Ti dokumenti so sestavni deli te 

pogodbe. Datum pri Eati odobrene, razširitve ali izjeme je: ________________ 

 

Specializant v izobraževanju potrjujem (datum)___________     Podpis _______________________ 

 

 (Prosimo, pišite s čitljivimi tiskanimi črkami.) Priimek in ime:  _____________________________ 

Naslov: _________________________________________________________   

Nacionalno združenje: ___________   Poštna številka in kraj: _______________  

Država: ____________________________________Elektronski naslov: _______________________  
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C. DOLŽNOSTI ODGOVORNEGA SUPERVIZORJA  

 1. Sem  (označi): učitelj in supervizor transakcijske analize (TSTA) ____ začasni TSTA ____ CTA 

učitelj ____ na naslednjem/naslednjih področjih (označi): svetovanje ____ izobraževanje ____ 

področje dela z organizacijami ____ psihoterapija ____  

2. Sem član Eate in se zavezujem k vključitvi v izobraževanje zgoraj omenjenega specializanta v 

skladu s smernicami in standardi Eate. Prebral sem Eatin izobraževalni in izpitni priročnik, ki se 

navezuje na izobraževanje CTA, in ga razumem. 

3. Sprejemam odgovornost, da sledim vsem morebitnim spremembam, povezanim s standardi in 

postopki Eate, ki se nanašajo na izobraževanje in certificiranje kandidatov CTA. 

4. Za primer, da se moje področje specializacije razlikuje od specializantovega, prilagam svoj/e 

dokument/e o razširitvi ali izjemi. Dokumente je EATA potrdila dne:_______________ . 

Odgovorni supervizor sprejemam (datum):__________________ Podpis_____________________ 

(Prosimo, pišite z berljivimi tiskanimi črkami.) 

Priimek in ime:  _____________________________________________   

Naslov: _________________________________________________________   

Nacionalno združenje: ___________   

Poštna številka in kraj: _____________________________________ Država: _________________   

 

D. DOLŽNOSTI SUPERVIZORJA TSTA (če obstaja) 

1. Sem  učitelj in supervizor transakcijske analize (TSTA) na naslednjem/naslednjih 

področju/področjih (označi): svetovanje ____ izobraževanje ____ področje dela z organizacijami ____ 

psihoterapija ____  . 

2. Sem član Eate in kot odgovorni supervizor zgoraj navedenega odgovornega supervizorja PTSTA 

sem obveščen o tej pogodbi o izobraževanju in se strinjam, da bom pomagal specializantu pomagal pri  

izobraževanju, če bo treba najti novega odgovornega supervizorja. 

 

Odgovorni supervizor TSTA sprejemam (datum): _______________ Podpis _________________   

Ime (tiskano): ______________________________________ Nacionalno združenje: __________   

E. NAČRT IZOBRAŽEVANJA IN STROŠKI  

Na dodatnem listu ali na koncu tega obrazca opišite svoje načrte za izobraževanje in oceno celotnih 

stroškov nadaljnjega izobraževanja. 

 

F. Eatine storitve in soglasja 

1. EATA bo specializanta v izobraževanju umestila na svoj seznam članov v izobraževanju. 

2. EATA bo specializanta v izobraževanju obvestila o morebitnih spremembah v članskem statusu 

odgovornega supervizorja. 

3.EATA bo obvestila specializantovo nacionalno združenje o morebitnih spremembah v statusu te 

pogodbe. 

4. Pogodba je veljavna šele, ko kandidat prejme kopijo, požigosano in potrjeno pri Eatinem odboru za 

strokovni trening in standarde (postopek traja od štiri do pet tednov). 

EATA potrjuje (datum): ________________ 

Žig in podpis:  ________________ 


