Съществуващия интерес към проблема за оценката на кадрите се обуславя
и от обстоятелството, че разработването на теорията и практиката по
оценката на кадрите е важен етап в работата по понататъшното усъвършенстване на системата за управление на кадровия потенциал, тъй като
оценката е основна подсистема в системата за управление на кадровия потенциал и основен източник на оценъчна информация за вземане на обосновани и ефективни кадрови решения.
Приетия подход на паралелно провеждане на изследователска работа
и експерименти по оценката на кадрите при разработване на системата
за оценка се оказа удачен.
Последователно провежданите все по-обхватни експерименти от 1970
г. позволиха предлаганите методически указания за периодична комплексна
оценка да бъдат съобразени най-пълно с изискванията и нуждите на практиката. Организационната и функционална структура на системата, критериите и показателите за оценка, технологията на оценяване и т.н. по
пътя на експериментирането бяха най-плътно пригодени и съобразени към
спецификата на организациите за внедряване.
Паралелно с разработването на системата за оценка се проведе значителна работа за преодоляване на съществуващата психологическа бариера.
Подготвени бяха кадри в организациите за внедряване, които да поемат практическото ръководство на дейността по оценката на кадрите по места, както и за утвърждаване ролята на оценката като метод за
работа с кадрите. За тази цел са организирани редица семинари на някои
от които бяха поканени и изтъкнати учени по проблемите на управлението
на кадрите, като: проф. Жан Диверез от Франция, проф. доктор Хенрик
Крул от Полша.

проф. Жан Диверез и н.с. Ганчо Попов
по време на семинара
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проф. доктор Хенрик Крул

ПPOГРАМА
за пребиваването на проф.д-р Жан Диверез от Франция в Научния център
от Центъра за непрекъснато обучение на ръководни кадри - Париж от 30
ноември до 7 декември 1974 г.
1. 30.XI. събота
15.40 часа
Пристигане, посрещане и настаня			ване в хотела
2. 1.XII. неделя

10 часа

Екскурзия до Рилския манастир

3. 2.XII. понеделник 10 часа
Среща с директора на Научния център
			ст.н.с. Б. Бенев
14. часа
Запознаване със забележителностите
на София
4. 3.XII. вторник

от 9 до 13 ч.
15 часа

5. 4.XII. сряда

Лекция на тема „Измерване и регулиране продуктивността на кадрите“
Екскурзия до Витоша

от 9 до 13 часа Лекция на тема „Подбор, движение,
квалификация и стимулиране на кадрите“
15 часа
Посещение на Френския информационен център при КНТПВО

6. 5.XII. четвъртък от 9 до 13 часа Лекция на тема „Оценката на кадрите
- принципи, методи, организация и технология на оценка“‘
15 часа
Свободен следобед –посещение оперета
7. 6.XII. петък

от 9 до 13 часа Лекция на тема „Оценка и атестиране
на кадрите в организациите за продажни изследвания“

8. 7.ХII. събота
19 часа
		

Другарска вечеря
Изпращане на аерогарата.
73

