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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   

 
 
PTSTA Éves Beszámoló: A T/STA jelölt a Képzési szerződésének érvényességi ideje alatt 

évente kitölt egy éves beszámolót. A beszámolókat azután a T/STA vizsgán bemutatja. 

 

OKTATÓ ÉS/VAGY SZUPERVÍZOR TRANZAKCIÓANALITIKUS NEVE: 

 

OKTATÓ ÉS/VAGY SZUPERVÍZOR TRANZAKCIÓANALITIKUS SZERZŐDÉS 

TÍPUSA: Oktató ___ Szupervízor ___ Tanácsadás ___ Oktatás/Nevelés ____ Szervezet ___ 

Pszichoterápia ___ 

 

FŐ SZERVEZET NEVE (TSTA minősítéssel rendelkezzen): ________________________ 

Tanácsadás ___ Oktatás/Nevelés ____ Szervezet ____ Tanácsadás ____ Pszichoterápia ___ 

 

A BESZÁMOLÓ AZ ALÁBBI IDŐTARTAMOT ÖLELI FEL: ________-tól ________-ig. 

 

AZ ELSŐ CTA IRÁSBELI VIZSGA 

Az első CTA írásbeli vizsgán (dátum) _____________________  

____________________________ által szupervízót kaptam (Szupervízor neve) 

 

PROVIZÓRIKUS OKTATÓ TRANZAKCIÓANALITIKUS TÖLTI KI: 

1. __ oktatott TA 101-es kurzusok száma 

időpontok:             

az egyes kurzusok óraszámai:          

2. __ TA-val, vagy más, az alkalmazási területével kapcsolatos oktatott órák száma  

3. __ konferenciákon, szakmai rendezvényeken tartott prezentációk óraszáma 

4. __ nemzeti vagy nemzetközi rendezvényeken tartott prezentációk óraszáma 

5. __ TSTA által nyújtott, az oktatásához kapcsolódó szupervíziók óraszáma (mellékletben tüntesse fel 

az egyes szupervíziós alkalmak megnevezését és óraszámát) 

 

PROVIZÓRIKUS SZUPERVIZOR TRANZAKCIÓANALITIKUS TÖLTI KI: 

6. __ az Ön által nyújtott összes szupervíziók óraszáma 

__ ebből egyéni szupervíziós órák száma 

__ ebből csoportos szupervíziók óraszáma 

7.__ legalább 40 órányi szupervíziójában részesülő jelöltek száma 

8.__TSTA által nyújtott, a szupervíziójával kapcsolatos szupervíziós órák száma (mellékletben 

tüntesse fel az egyes szupervíziós alkalmak megnevezését és óraszámát) 

9. __érvényes CTA Képzési szerződéseinek száma 

 

ÖSSZES OKTATÓ ÉS/VAGY SZUPERVÍZOR TRANZAKCIÓANALITIKUS TÖLTI KI: 

10. __ aláírt új CTA Képzési szerződések száma (mellékletben tüntesse fel a szerződéses jelölt nevét 

és az Ön számlájára érkező banki átutalás bizonylatát) 

11. __ befejezett CTA Képzési szerződések száma (mellékletben tüntesse fel a szerződött jelölt nevét, 

és az Ön számlájáról történő banki átutalás bizonylatát) 

12. __ sikeresen vizsgázott CTA jelöltjeinek száma (mellékletben tüntesse fel a jelöltek nevét és a 

vizsga időpontját) 

13. __ sikertelenül vizsgázott CTA jelöltjeinek száma (mellékletben tüntesse fel a jelöltek nevét és a 

vizsga időpontját) 

14. __ további képzési órák és kapcsolódó oktatási rendezvények óraszáma (mellékletben tüntesse fel) 
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15.__ CTA minősítésének megszerzése óta, alkalmazási területén nyújtott TA szolgáltatásainak 

óraszáma  

16. __ Hány alkalommal szerepelt vizsgáztatóként vagy asszisztensként vizsgán?  

Időpontok:          _________ 

17. __ Függelékben kérem, tüntesse fel, az alábbiak közül mely tevékenységekben vett részt: 

a. szeminárium (TA 202) vezetés 

b. TA program indítása, kezdeményezése 

c. szakmai publikáció 

d. megkezdett vagy már elvégzett kutatás 

e. elnyert díjak 

 

18. Tüntesse fel felsőfokú végzettségeit és azt, hogy mely tudományterületeken szerezte ezeket     

         _______________  

 

19. Engedéllyel kapcsolatos információk: 

a. Az állami, törvényi szabályozás engedélyhez köti-e az alkalmazási területén való tevékenységet?  

Igen/Nem      

b. Ha van engedélye, tüntesse fel annak típusát és számát: 

         _______________________ 

c. Ha szükséges az engedély, de Ön nem rendelkezik ezzel, írja le, tevékenysége végzéséhez milyen 

jogi biztosítékkal rendelkezik?  

         _______________________ 

d. Ha szándékában áll engedélyt szerezni, tüntesse fel az engedély típusát, és a megszerzés tervezett 

időpontját: 

          

 

 

PTSTA aláírása:  

 

 

 

TSTA aláírása 

 

 


