Eatin izobraževalni in izpitni priročnik
12.7.3 Prijavni obrazec za ustni izpit CTA
________________________________________________________________________________
EATA – Evropska zveza za transakcijsko analizo
12.7.3 Prijavni obrazec za ustni izpit CTA in soglasje odgovornega supervizorja

Izpolnite in vrnite ta obrazec koordinatorju vaše jezikovne skupine. Vaš koordinator jezikovne
skupine mora prejeti ta obrazec najmanj dva meseca pred datumom vašega ustnega izpita.
Opomba: Shranite kopijo za svojo osebno evidenco.
Prosimo, pišite čitljivo:
Ime: _______________________________________________________________________

Naslov: _____________________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________________
Elektronski naslov:_____________________________________________________________
Izpolnjujem vse pogoje, ki jih opredeljuje COC za ustni izpit, in napovedujem svojo namero za
opravljanje ustnega izpita CTA:
Kraj:___________________________________Datum:_______________________________
Področje specializacije (označi): svetovanje __ izobraževanje__ področje dela z organizacijami __
psihoterapija__

Ponovna udeležba na izpitu: Da/Ne
Ime in naslov vašega odgovornega supervizorja: __________________________________
Telefon:_____________________________ Elektronski naslov:_____________________
Moja pogodba o izobraževanju je ITAA/EATA potrdila dne (datum):__________
Če imate odobreno izjemo, spremembe v pogodbi ali o odgovornem supervizorju, ali drugo, na
posebnem listu opišite vse podrobnosti, vključno z datumom soglasja Eate.
Moj pisni izpit je bil odobren dne (datum):________________
(Ne odlašajte s pošiljanjem tega obrazca , če še niste prejeli evelvacije vašega pisnega izpita.
Koordinator vaše jezikovne skupine bo vnesel ta datum namesto vas, če bo potrebno.)
Odklanjam prisotnost naslednjih oseb v komisiji na mojem ustnem izpitu: (glej smernice za zavrnitev
ocenjevalcev, ki so priložene temu obrazcu)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ustni izpit lahko opravljam v naslednjih jezikih: _____________________________________
Moj materni jezik je:_____________________________
Jezik na mojih posnetkih je:________________________
_______________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
Pasivno obvladam naslednje jezike: _________________________________
Seznanjen sem, da bom moral s seboj prinesti transkripte svojih posnetkov in izpitno dokumentacijo,
prevedeno v angleščino ali v delovni jezik izpitnega roka.
Evalvacija pisnega izpita mora biti prevedena v angleščino, sam pisni izpit pa ne.

S seboj bom pripeljal prevajalca : DA /NE
(Če DA, ime prevajalca):__________________________________
Največ trije kandidati si lahko delijo istega prevajalca. V takem primeru morajo o svoji nameri precej
prej obvestiti lokalnega izpitnega supervizorja. Prosimo, preberite si opombe v seznamu napotkov za
kandidate, ki se nanašajo na organizacijo prevajanja: to je kandidatova obveznost.
Prosimo, napišite svoje ime in naziv, kot želite, da je izpisano na certifikatu.
__________________________________________________________________________________

V dokumentacijo, ki jo bom predložil na ustnem izpitu, bom vključil:
• Seznam vseh izobraževanj in supervizij (TA in ne-TA), ki sem jih opravil na svojem področju
specializacije (ure, datumi, učitelji/supervizorji, tema).
• Strokovni življenjepis s podrobnimi podatki o urah in obliki (skupinsko, individualno,
sovodeno itd.) mojega strokovnega TA-dela v praksi na mojem področju specializacije.
• Kopijo potrjene pogodbe z Eato, vključno z dokumenti, ki se nanašajo na izjeme in razširitve
in z njimi povezane izobraževalne načrte.
• Pisno soglasje mojega odgovornega supervizorja z njegovo osebno in podrobno evalvacijo.
Podpis kandidata:____________________

Datum:

Soglasje odgovornega supervizorja
Kot odgovorni supervizor (označi):
____ sem izvedel izobraževanje in supervizije v času veljavnosti pogodbe, potrjene pri Eati,
dne:___.
____ Sem prevzel odgovornost dne: _____________, po zamenjavi prejšnjega odgovornega
supervizorja: (ime): _______________________________. Ta sprememba je bila sporočena
ITAA/Eati in potrjena dne:______________
Ta kandidat je izpolnil:
skupno število_________ ur naprednega TA-izobraževanja
skupno število _________ur TA-supervizij
skupno število _________ur supervizij z menoj
skupno število _________ ur praktičnega TA-dela (opravil ga je kandidat)
Kot rezultat mojega opazovanja in evalvacije verjamem, da bo ta kandidat kompetenten izvajalec
transakcijske analize na izbranem področju. Brez zadržkov bi kandidata lahko priporočil drugim,
ker verjamem, da je etičen in odgovoren strokovnjak.

Podpis:

Datum:
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