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Етика и професионализъм 

Съвременните предизвикателства пред финансисти и счетоводители 
Exclusive ACCA MasterClass 

 
с Линкълн Майлс BA (Hons) FCCA FCMI FCIS 

6 CPD точки 
 
В този интерактивен еднодневен курс, Линкълн Майлс ще ви помогне да усъвършенствате 
професионални качества и умения от съществено значение за работното място, които ще ви помогнат 
успешно да покриете изискванията на новия ACCA Ethics and Professional Skills модул и да се подготвите 
за кариерно развитие. Линкълн ще представи работни сценарии от реалния свят и ще разгледа 
съвременните предизвикателства пред финансисти и счетоводители, за да ви помогне да развиете 
собствена стратегия за справяне с тях.  
Обучението акцентира върху уменията ви да: 

 

• идентифицирате етични дилеми и вземате етични решения 

• постигате целите си по ефективен начин 

• разглеждате проблеми и предлагате иновативни решения 

• анализирате и оценявате бизнес средата 

• откривате и предотвратявате измами и бизнес рискове 

• подготвяте отчети, отразяващи финансови и бизнес последици от промени в компанията 

• управлявате хора и комуникирате ефективно  

• определяте и оценявате възможни стратегии за растеж и развитие 
 

Линкълн Майлс, BA (Hons) FCCA FCMI FCIS 
 

Линкълн Майлс разработва и представя обучения за 
следдипломна квалификация, работилници и 
семинари за професионалисти в сферата на 
счетоводството. Той подготвя студенти за изпитите им 
в квалификациите на ACCA и ICAEW. Линкълн има богат 
опит - както в корпоративния свят, така и в сферата на 
образованието.  
 
През годините е заемал редица значими постове, сред 
които национален ръководител за ICAEW Advanced 
Stage Corporate Reporting and Audit and Assurance, 
управител на офиса на BPP Professional Education Jersey, 
водещ оценител на изпитите на ACCA и ICAEW Case 
Study. Експертизата му позвлоява да представя сложни 
и детайлни проблеми по динамичен и ефективен начин. Той често посещава България, за да води 
корпоративни обучения по различни теми като IFRS, IFRS Update, UK GAAP, US GAAP, както и като лектор 
на специализирани форуми за професионално развитие за членове на професионални организации 
(АCCA, ИДЕС).   
Сред клиентите на Линкълн Майлс по света са правителствени структури, търговски и финансови 
организации, застрахователни и одиторски компании, регулаторни органи.   

Работен език: английски 
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