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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   

 

FŐ SZUPERVIZORI IGAZOLÁS A COC SZÁMÁRA, HOGY A JELÖLT KÉSZEN ÁLL A 

T/STA VIZSGÁRA 

 

Jelölt neve:            

 

Vizsga területe (válasszon egyet vagy mindkettőt): Oktatás ___              Szupervízió ___ 

Alkalmazási terület (egyet válasszon):  

Tanácsadás ___ Oktatás/Nevelés ___ Szervezet ___ Pszichoterápia ___ 

 

A jelölt ezúton igazolja, hogy a _______ (dátum) elfogadott Képzési szerződésben foglalt, és az 

EATA/ITAA képzési és minősítési eljárásainak megfelelően meghatározott feladatait, 

felelősségvállalásait és szupervíziós óráit teljesítette.  

 

Dátum:      Jelölt aláírása:       

 

 

Fő Szupervizor neve (TSTA minősítéssel rendelkezzen):      

  

 

Fő Szupervizorként (jelölje a megfelelőt): 

__ a Szerződés időtartama alatt képzést és szupervíziót biztosítottam a jelölt számára. 

__ a felelősséget átvállaltam (dátum):___________a korábbi Fő Szupervizortól (neve):__________ . 

A jelöltnek nyújtott legutóbbi szupervízióm időpontja:     

A jelölt elismert TA 101-est kurzust vezetett az én, vagy az alábbi TSTA jelenlétében: 

(név):      TSTA (dátum):    

 

Az OKTATÁS jóváhagyásának követelményei: 

A jelölt az alábbiakat teljesítette: 

  óra oktatási tapasztalat saját alkalmazási területén (min. 300), óraszámban megadva 

  óra további szakmai fejlődés saját alkalmazási területén (min. 100), óraszámban megadva 

  óra, konferenciákon vagy szakmai rendezvényeken tartott prezentáció (min. 12), amiből 6 

órát nemzeti, nemzetközi konferencián kell teljesíteni, óraszámban megadva 

 

A jelölt összesen __________ óra szupervíziót kapott TSTA-tól az általa nyújtott oktatásra (min. 50), 

ebből az általam nyújtott óraszámok:  .  

 

A SZUPERVÍZIÓ jóváhagyásának követelményei: 

A jelölt  órányi (min. 500) egyéni vagy csoportos szupervízió nyújtásával rendelkezik. 

 

A jelölt összesen ____ órát kapott (min. 45) a szupervíziójával kapcsolatos szupervízióra, ebből az 

általam nyújtott órák száma: _ . (Az első 101-es kurzus szuperviziója max. 5 órával számítható be.) 
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Minden Oktató és/vagy Szupervizor jelölt töltse ki: 

 

A jelölt a COC/BOC CTA  minősítését az alábbi területen:      és 

időpontban    nyerte el. 

 

  

A jelölt részt vett az EATA/ITAA által elfogadott 35 órás etikai, szupervíziós és képzési kurzuson, 

vagyis a TEW-n: (dátum)    -tól    -ig; a következő helyszínen: 

   . A TEW Szupervízora volt:    .  

 

Két olyan CTA jelölt megnevezése, akiknek a TSTA legalább 40-40 órányi szupervíziót nyújtott: 

1. név:           

2. név:           

 

Azon COC vagy BOC vizsgák időpontja és helyszíne, melyeken a jelölt vizsgáztatóként vagy a vizsga 

személyzeti tagjaként vett részt TSTA szerződési ideje alatt (min. 3): 

 

 

 

 

 

Azon COC vagy BOC vizsgák száma, melyeken a jelölt vizsgáztatóként vett részt TSTA szerződési 

ideje alatt (min 5 vizsga 3 helyszínen): 

 

 

 

 

 

Azon COC vagy BOC vizsgák száma, melyeken én (Fő Szupervizor) részt vettem a jelölt TSTA 

szerződésének ideje alatt (min 3vizsga 3 helyszínen): 

 

 

 

 

 

 

 

Fő Szupervizor aláírása:           Dátum:      

 

 

 

 

 

 


