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Potek  ustnega izpita CTA na izpitni lokaciji 
 

Kandidati se morajo udeležiti sestanka za orientacijo/posredovanje napotkov za kandidate, ki po navadi poteka 

na izpitni lokaciji en dan pred opravljanjem izpita. Udeležba na sestanku je nujna. Če se sestanka ne udeležite, se 

lahko zgodi, da vam izpita ne bo dovoljeno opravljati – o tem bo odločal lokalni izpitni supervizor. 

Kandidati morajo na sestanek prinesti:  

1. kopijo potrditve registracije za izpit CTA,   

2. kopijo pisnega izpita (v svojem  jeziku) s svojim imenom, jasno napisanem na prvi strani 

(to bo shranil izpitni supervizor), 

3. štiri kopije naslednjih dokumentov:  

- evalvacijo vašega pisnega izpita (če je bil izpit odložil en ocenjevalec in ga sprejel drug ocenjevalec, je treba 

prinesti obe evalvaciji), 

- pisno priporočilo vašega odgovornega supervizorja, 

- vaš CV (curriculum vitae oz. življenjepis), 

- dnevnik vašega celotnega izobraževanja, supervizij in delovnih izkušenj, 

- vašo pogodbo CTA o izobraževanju in dokumente o morebitnih  izjemah, razširitvah ali spremembah. 

Ti dokumenti morajo biti razdeljeni v štiri komplete, tako da jih lahko štirje člani komisije brez težav preberejo. 

Predložite jih izpitnemu supervizorju, ki jih lahko zahteva na sestanku s kandidati, prevzamejo pa jih člani 

izpitne komisije in jih preberejo pred izpitom. Ti dokumenti se pred samim izpitom ne smejo odstraniti iz izpitne 

pisarne. 

4. Na ustnem izpitu CTA morate imeti s seboj naslednje: 

i. Tri izseke posnetega dela (avdio ali video). Vsak izsek mora biti dolg približno pet minut. Posnetki ne 

smejo biti  obdelani ali montirani. En posnetek mora vsebovati delo s skupino, parom ali družino. Za 

psihoterapevte in svetovalce velja, da mora en posnetek vsebovati delo s posameznikom. En posnetek 

lahko vsebuje delo s klientom, ki ste ga predstavili v pisnem izpitu (vendar to ni pogoj). Posnetki 

morajo biti pripravljeni za predvajanje. 

ii. Za vsak posneti izsek imejte pripravljene po štiri kopije transkripta in kjer je potrebno, tudi štiri kopije 

transkripta, prevedenega v angleščino ali drug delovni jezik na izpitnem roku. Prevod mora biti na isti 

strani kot original in pozicija prevedenega besedila se mora ujemati z izvirnikom, tako da lahko 

ocenjevalci sledijo besedam v obeh jezikih hkrati. Transkripte lahko spremlja ustrezno podporno 

gradivo, kot na primer sedežni red, opis dela, na katero se nanaša posnetek. 

iii. S seboj morate prinesti ustrezno opremo za predvajanje posnetkov in potrebno električno opremo –

baterije, konverter za vtičnico, kable z ustrezno napetostjo. 

iv. Prinesite tudi dodaten snemalnik, da boste svoj izpit lahko snemali. 

 

5. Prevod: Če opravljate ustni izpit na lokaciji, kjer komisija ne govori vašega jezika, boste morda morali 

pripeljati prevajalca. Običajno lahko predvidevate, da bo na vsaki izpitni lokaciji, ki jo potrdi EATA, 

prisotna komisija, ki govori angleško. Če izpitni rok organizira nacionalna TA-organizacija, kot npr. DGTA, 

morate pri lokalnem izpitnem supervizorju zagotoviti, da bo na lokaciji prisotna angleško govoreča 

komisija. Tudi pri koordinatorju vaše jezikovne skupine lahko preverite, ali bodo na lokaciji prisotne  tudi 

komisije, ki govorijo delovni jezik izpita. 

Opomba: Če dokumenti, navedeni v točki 3 tega obrazca, niso v angleščini, morate poskrbeti za prevod teh 

dokumentov (štiri kopije) v angleščino (ali v delovni jezik, če delovni jezik ni angleški).  


