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УПРАВЛЕНИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Е. Вачкова, К. Станева, Ю. Колова, Т. Обретенова, Т. Бояджиева, 
А. Дянкова, К. Качармазова, В. Тасина



Уважаеми г-жо/г-н....

Най-учтиво Ви каним на публична дискусия на тема “Управлението на човешките ресурси - решаващ фактор за
успеха на съвременната организация”. Темата е изключително актуална поради все по-агресивната конкуренция
между фирмите в глобалния свят за привличане и задържане на талантливи и висококвалифицирани
служители.
Ще бъде представена методика за уеб базирано интерактивно обучение по Управление на човешките ресурси
(УЧР). Авторският колектив се състои от изтъкнати специалисти с дългогодишен опит в областта на
управлението, преподаването и тренирането на управленски екипи по УЧР и съставители на ръководства,
пособия и наръчници.
След дискусията Ви каним на чаша вино и неформални разговори по темата.

Събитието ще се състои на 28.11.18 в 16 часа в Канев център, зала 2.

Ще се радваме да бъдем заедно!
Ръководство на Русенския университет и авторският екип на изданието



• Дългогодишен преподавател , консултант и треньор на  управленски екипи
• Управител и собственик на Международна бизнес школа Трансбизнес – Е ЕООД
• Представител на България в Международната верига за стратегическо управление на 

човешките ресурси „CRANET ”
• Автор на първата българска виртуална библиотека за управление и развитие на 

човешките ресурси
• Автор и съавтор на повече от 120 научни публикации в България и чужбина
• Съосновател и вицепрезидент на Българската асоциация по управление и развитие 

на човешките ресурси (2000-2003 г.)
• Носител на Специалната награда на Българската асоциация за управление и развитие 

на човешките ресурси за 2007 г. за популяризиране на дейностите по УРЧР
проф. д.ик.н. 

Елизабета Вачкова

Публична дискусия и представяне на учебник 
Управление на човешките ресурси
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