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E A T A  E U R Ó P A I  T R A N Z A K C I Ó A N A L I T I K U S  E G Y E S Ü L E T  

 

JELENTKEZÉS CTA SZÓBELI VIZSGÁRA ÉS A FŐ SZUPERVIZOR JÓVÁHAGYÁSA 
 

Töltse ki és küldje el ezt a nyomtatványt a Nyelvi Csoport koordinátorának. A Nyelvi Csoport 

koordinátornál legkésőbb 2 hónappal a szóbeli vizsga időpontja előtt meg kell érkeznie ennek a 

nyomtatványnak. 

 

Figyelmeztetés a jelölt számára: a nyomtatvány egy kitöltött fénymásolatát őrizze meg magánál!  

 

 

Kérjük, olvashatóan írjon: 

 

Jelölt neve:          ______ ______ 

 

Jelölt címe:      __________________ ____________________ 

 

Telefonszáma:   _______________________________________________________  

 

E-mail címe:   _______________________________________________________  

 

Teljesítettem a szóbeli vizsgára vonatkozó összes COC követelményt és CTA vizsgát szándékozom tenni: 

Helyszín:_________________________________________ Időpont:_____________________________ 

 

Alkalmazási terület (jelölje a megfelelőt): 

Tanácsadás___   Oktatás/Nevelés___   Szervezet___   Pszichoterápia___    

 

(Re-sit: Igen = Nem) pontos jelentése tisztázás alatt van 

 

A Fő Szupervizor neve és címe_____________________________________________________________ 

Telefonszám:__________________________________ Email:__________________________________ 

 

 

A Képzési szerződésemet az EATA/ ITAA jóváhagyta:___________________________________ (dátum)  

Amennyiben Ön Kivételt kapott, megváltoztatta a szerződését, a Fő Szupervizorát vagy bármi mást, egy 

külön lapon legyen szíves ismertetni az EATA-van való megállapodások összes részletét és időpontját. 

 

Az írásbeli vizsgám elfogadása: _______________________(dátum) 

(Ezt a nyomtatványt ne küldje el késleltetve, csak azért, mert nem kapta meg az írásbeli vizsga értékelését! 

A nyelvi koordinátor pótolni fogja ezt az adatot, ha szükséges.) 
 

Visszautasítom, hogy az alábbi személyek részt vegyenek a szóbeli vizsgám bizottságában (lásd Útmutató 
Vizsgáztatók visszautasításához, csatolva ezzel a nyomtatvánnyal együtt): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

A szóbeli vizsgámat az alábbi nyelveken tudom teljesíteni:   _____________________________________ 

Anyanyelvem: _________________________________________________________________________  

A felvételek nyelve: _____________________________________________________________________ 
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Passzív nyelvtudásom van az alábbi nyelveken: _______________________________________________ 

 

Tudatában vagyok annak, hogy magammal kell hoznom a felvételek szövegének és a 

vizsgadokumentációnak fordítását angol nyelven, vagy a vizsgahelyszín munkanyelvén.  

Az írásbeli vizsgát nem szükséges lefordítani, de az Értékelést igen. 

 

Hozok magammal tolmácsot: Igen_____ Nem_____ 

Ha igen, a tolmács neve:__________________________________________________________________ 

Maximum három jelölt osztozhat egy tolmácson, és ha ezt így tervezik, akkor szándékukról tájékoztatniuk 

kell a helyi Vizsga Szupervizort jóval a vizsga időpontja előtt. Nézze át az Utasítások a Jelöltek számára 
fordításra vonatkozó részeit: ez a jelölt felelőssége. 

 

Írja ide a nevét és a titulusát úgy, ahogy a bizonyítványán szeretné, hogy szerepeljen: 

______________________________________________________________________________________ 

 

A szóbeli vizsgára benyújtott mappának az alábbiakat kell tartalmaznia:  

 az összes TA-s és nem TA-s képzésem és szupervíziók listáját, amelyeket az alkalmazási 

területemen szereztem (órák, dátumok, kiképzők, szupervizorok, témák) 

 szakmai áttekintés a szakmai TA praxisomról az alkalmazási területemen, az órák és a formátum 

(csoport, egyén,társ-tréner) részletes felsorolásával 

 a jóváhagyott EATA Képzési szerződés másolata, a Kivételek és a Kiterjesztések 

dokumentációjával és az azokhoz kapcsolódó képzési tervekkel együtt 

 a Fő Szupervizor jóváhagyó levele a személyes és részletes értékeléssel együtt. 

 

 

A jelölt aláírása:        Dátum: 

 

 

A Fő Szupervizor jóváhagyása 
 

Fő Szupervizorként (jelölje a megfelelőt): 
__az EATA által ____________________(dátum) jóváhagyott Szerződés időtartama alatt képzést és 

szupervíziót biztosítottam a jelölt számára. 

__ A felelősséget átvállaltam (dátum):___________a korábbi Fő Szupervizortól (neve):________________ 

A változtatásról az ITAA/EATA (dátum)_____________ értesült. 

 

A jelölt az alábbiakat teljesítette: 

_____ TA haladó képzés összes óraszáma 

_____ TA szupervízió összes óraszáma 

_____ óra általam nyújtott szupervízió  

_____ óra a jelölt TA-t alkalmazó munkatapasztalata 

 

Személyes megfigyeléseim és értékelésem szerint a jelölt a választott alkalmazási területen kompetens 

tranzakcióanalitikus szakember. A jelöltet fenntartás nélkül ajánlom mások számára, mert úgy hiszem: 

etikus, felelősségteljes szakember.  

 

 

A Fő Szupervizor aláírása:       Dátum: 

 


