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Конспект
Програмата:

The School of Finance аnd Accounting е отворено за всички ученици, които
имат желание да развиват кариерата си в областта на финансите и
счетоводството. Независимо от предишния ви опит и успех, ако искат да
работят като счетоводител, финансист или одитор, нашата структурирана
програма ще помогне да надградят знанията и уменията си и да ги
усъвършенстват, за да постигнат истинска реализация.

За кого е

The School of Finance and Accounting е идеалната първа стъпка за начало
на кариерата, особено ако искате да откриете работа в местните офиси

подходящо?

или центрове за споделени услуги на големи международни компании.
Обученията изграждат технически умения за осчетоводяване и полагат
основите на добра финансова грамотност при начинаещи специалисти,
при това с бизнес терминология на английски език.
В това отношение са разпознати и от работодателите като ефикасен и найблизък до работната среда въвеждащ трейнинг за новоназначени
служители.

Начин на

Обученията за НФСГ са разпределени в две нива, както следва:
Ниво 1: Въведение – октомври – ноември 2017

преподаване:

Лекции в класна стая (F2FCR)
3-двудневни модула (или 6 дни лекции + материали за домашно)

Ниво 2: Практическа подготовка – декември 2017
Лекции в класна стая (F2FCR)
3-двудневни модула (или 6 дни лекции + материали за домашно)

Подгответе се за
силен старт в
кариерата!

Ниво 1:

След обученията, ако покажат добри резултати и усвоят материала,
учениците могат да реализират своите амбиции и да решат:
•
Да започнат практическа работа на стартова позиция в счетоводни
кантори
•

Да продължат с университетско образование в областта на финанси и
счетоводство

•

Да се подготвят за сертификационни изпити с помощта на MDV

•

Да кандидатстват за стажантски позиции

В началното ниво участниците ще научат основни счетоводни практики и
техники – от остойностяване, двустранно счетовоство и въвеждане на
записи до увод във финансовото счетоводство, често срещани термини и
важни концепции.
Съдържанието е представено основно чрез решаване на практически
казуси, стандартни бланки и проформи за лесно изпълнение на процеси с
разписани стъпка по стъпка детайлни ръководства и инструкции, всички
използвани в реална работна среда.

Ниво 2:

Това средно ниво покрива всички необходими знания, които ще позволят
на учениците да навлязат в спецификите на работния процес в бизнеса.
Те ще изградят набор от технически умения, който би им помогнал лесно
и ефективно да изпълнят поредица от ежедневни рутинни транзакции.
Учебният процес е съсредоточен в решаване на практически задачи и
казуси, попълване на таблици и усвояване на последователност от
структурирани и лесно разбираеми чек листове за проверки на
процедури.

Предмети:

Изпити:

Двете нива надграждат последователно знания и умения по три основни
теми:
• Финансово счетоводство 1 и 2
•

Счетоводни операции 1 и 2

•

Отчитане на разходите и себестойност на продукт 1 и 2

В края на всеки модул учениците ще имат домашни и междинно
изпитване. След приключване на програмата ще трябва да разработят
самостоятелно бизнес казус. При желание за допълнителна подготовка
имат възможност да продължат с началните нива на АССА и ААТ
квалификациите.

