Регламент за ученици, които изучават счетоводство
Уважаеми преподаватели по счетоводство,
Уважаеми участници,
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Академичният център за кариерно
консултиране и връзки с обществеността и екипът на катедра „Счетоводна отчетност“ найучтиво отправят покана към учениците за участие в Национално ученическо състезание по
„Счетоводство“.
Състезанието ще се проведе на 6 ноември 2020 г. – два дни преди големия празник на
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и град Свищов. В Наредба-закон, подписана от Цар
Борис III, се записва: „Учредява се в град Свищов Висше търговско училище под името
„Димитър Апостолов Ценов” с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните
клонове на стопанските науки”. На 8 ноември 1936 г. е открито Висшето търговско училище,
днес Стопанска академия „Димитър А. Ценов“- Свищов.
Състезанието е планирано в неприсъствена форма / онлайн, поради което ще бъде
необходимо осигуряване на достъп до компютър на участниците. В него могат да се включат
ученици от 12 клас, които ще работят в екип от 3-4 ученика. Екипите се сформират на място в
училището по инициатива на участниците.
Във връзка с организацията на събитието, в срок до 3 ноември 2020 г. (вторник) следва
да изпратите на имейл kso@uni-svishtov.bg следната информация:
● Трите имена на участниците;
● Училище и специалност;
● Имейл на участниците;
● Разпределението на участниците по екипи.
В 14,00 часа на 6 ноември 2020 г. участниците ще получат по имейл задание в doc или
docx формат. Тяхната работа ще бъде да приключат счетоводни сметки от Главната книга на
предприятие „Х“ и да изготвят Оборотна ведомост. Време за работа – 2 астрономически часа.
Не по-късно от 16,00 часа на 6 ноември 2020 г. всеки от екипите трябва да изпрати обратно
имейл до kso@uni-svishtov.bg с прикрепен файл – решението на казуса, в doc или docx формат.
Комисия от членовете на катедрата ще разгледа и оцени работите. Резултатите ще бъдат
публикувани на имейла на всеки участник на 12 ноември 2020 г.
Всеки ученик ще получи Сертификат за участие, а учениците от най-добре
представилия се екип – Грамоти.
Сертификатите гарантират класиране в редовна форма на обучение в избрана от
участника специалност при кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.
Искрено се надяваме на интерес от Ваша страна! Нека докажем, че дори и при
извънредни обстоятелства „има само един път към върха – упорита работа!“
Очакваме в състезанието амбициозни, мотивирани и готови за успеха момичета и
момчета!
Поздрави,
Доц. д-р Галина Чиприянова
Ръководител катедра „Счетоводна отчетност“

