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Vadybos (administravimo) koncepciju realizavimas praktikoje:
jsivaizduojamybe, realybe ar perspektyvus issukis
Juozas LAKIS, Saulius NEFAS
MRU viesojo administravimo katedra
Vadybos teorija ir vadybos
praktika - vienos klascs du poklasiai. Ar tai antagonizmas?
Vyrauja nuomone, kad mokslas
ir teorija - ,,toli" nuo praktikos ir
neatitinka realybes. Ypac tai sakytina apie vadybos mokslus Lictuvos
socialiniame kulturiniamc kontekste. Kodel daznai csama praktika
priimama kaip negincijamas ir teisingas sprendimu rinkinys, nereikalaujantis nei argumentacijos, nei gilesnio pazinimo, nei alternatyvij
vertinimo?1
Keldami siuos klausimus nesanie labai originalus, nes pirmieji sumaistj sukele Sokratas ir Platonas,
kurie stebedami savo krasto negandas mane, kad pasaulj rcikia tvarkyti
ne kaip kitaip, o moksliskai, taciau
tuo pat metu analizavo zmoniij gyvcnima^ (empirika), noredami parodyli, kokia turi buti valstybe. Taigi
teigtina, kad antikojc gime teorijospraktikos dichotomija.
Rodos, nieko nera nejprasta tol,
kol neatsigr^ziame j mus supanci^
tikrove ir nekeiiarac klausimo - kodel musu valstybeje kilaip? Keldami
probleminj klausima., ar vadybos (administravimo) mokslo ir vadybos (administravimo) rysys yra jsivaizduojamybe, realybe ar perspektyva, iesko-

Mykoio Romerio universitete vyko netradicine konferencija ,,Efektyvumas viesajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir kq praktikai gali patarti?" Netradiciska tai, kad pirmiausia buvo akcentuojamas ne mokslinis, o praktinis aspektas. Mokslininkai ir praktikai ii Siauttq, Kauno ir Vilniaus universitetq svarste, kaip galtma priartinti vadybos (administravimo) moksIq ir vadybos (administravimo) praktikq.

Konferencijos pranesejai: Siauliii universiteto VieSojo administravimo katedros
doc. dr. V. Tubutiene, Mykolo Romerio universiteto Viesojo administravimo
katedros doc. dr. V. Smalskys, Kauno technologijos universiteto Viesojo
administravimo katedros doc. dr. fi. Snapstiene
manyta, kad musu. moksliniai tyrimai
neatitinka Europos prioritetq (taip
pat neticsa, nes pagal Erasmus program^ Lietuva - greta olandu).
Pasirodo, pagrindines priezastys yra sios: ambiciji) stoka (tyrimas
rodo, kad tik 8,7 proc. 2007 m. doktorantu noretu t^sti doktoranturos
studijas uzsienyje) ir mokslininkq
bendruomenes uzdarumas (kiekvicnas dirba sau)2. Pastaroji prie-

Teko skaityti Amerikos svietimo
tarybos pranesima apie interest] konfliktus tarp universiteti] ir korporacijij3. Dokumentas pagrjstas nuostata,
kad intcresq konf I i ktq valdymas nera isskirtinaiteisine,ovisij pinna moraline problema. Pasirodo, ne tik pas
mus, laisvojo mokslo pradinukus, bet
ir ten, mokslo fabrike, yra sav\j etikos
problem^.
Taciau bendras jspudis skaitant

Koks jij tolesnis kelias?
Universitetas nustoja dometis sukurtu jo bazeje moksliniu produktu
nuo tos akimirkos, kai tas produktas
jteisinamas (I. y. apginamas kvalifikacinis darbas). Manytume, Icistinas toks
palyginimas: [sivaizduokime gamintoJEj nesirupinantj savo pagamintu produktu! Suprantama, skirtingai nuo plytos ar kastuvo gamybos intelektinis
produktas turi autoriu ir formaliai jis
laisvas uztikrinti jo tolesnj kelia. Taciau
mokslo darbas retai kada pajuda nuo
lentynos.
Vadinasi, universitetams reikia susirupinti bent jau tinkamu mokslinio
produkto pristatymu. Bet ne siaip kam
nors, o tarn tikrai tikslinei grupei - visq pinna jstaigai ar jmonei, kurioje buvo atliekamas tyrimas. Kaip tai padaryti, reiketi| pagalvoti. Taciau daryti
butina, kad tyrimo praktines rekomendacijos tureti} inovacinj poveikj praktikai.
Dabar - apie kvalifikaciniu darbi}
autorius. Siandien jicms suteikiami
laipsniai, Jteikiami diplomai, ju. darbai
paliekami universiteto bibliotckoje ir
viskas. O kodcl toks absolventas, budamas jstaigos tarnautojas arba jmo-

kai centro politine vaiia buvo tapatinama mokslumui ir verslumui. Si
inercija siandien akivaizdi - tai beviltiskai neatitinkanti dabartiniq reikalavimij ir galimybhj mokslo vadyba.
Teko girdeti Birmingemo universiteto tcises profesoriaus Maiklo Kingo poziurj: Vakarq pasaulio mokslininkai dalijami j 5 proc. mokslininku
ortodoksij ir 95 proc. mokslininkij
antrepreneriq. Pastaruosius jis apibudina kaip encrgingus, nebijancius rizikos mokslininkus, kurie pasinaudoja kiekviena galimybe gauti naudos
mokslui, kurie mato nc problem^, o
galimybe veikti. Ortodoksus jis apibudina kaip grieztus doktrinierius, kuriems svarbu kurti pazinimo rezultatij sistem^ remiantis abstrakciais
mokslinio reiskinio aiskinimais.
Kadangi save laikome Vakanj pasaulio dalimi, kolegij mokslininku- ir
ne tik J14 bandeme teirautis, kq jic man^ apie tokia proporcij^ Lietuvoje.
Atsakiusieji mano, kad Lietuvoje si
proporcija yra atvirkstine - 95 proc.
mokslininkai ortodoksai ir 5 proc.
mokslininkai antrepreneriai.
Ar galimas perspektyvus issukis?
Taip! Kodel? Pirmiausia mes, mokslininkai, jei noresime kalbeti ir buti
{domus pasauliui, turime rasti tarn
tikn| diskursEj. Tas diskursas gali buti
Lictuvos empirika paremtas socialines srities vadybos ir administravimo
mokslas.
Antra: grjztantys emigrantai is Vakari| salj'14 ir paga! naujausius vadybiniijs rriRtoHns nareneti musu nrosrc-

Manonic, kad vadybos (administravimo) mokslo ir vadybos (administravimo) rysys tera jsivaizduojamybe,
nes tikroveje nejmanoma atpazinti
tai rodanciu pozymiu. Israndamos arba samoningai sukonstruojamos naujos sayokos is tiknjjij yra jsivaizduojamos. Siuo atveju kalbama apie
mokslininkii ir praktikij socialine
partneryst§.
Kodel? Todel, kad tiek praktikams, tiek mokslininkams teoretikaras patogu taip gyventi - vieni Idtiems netrukdo ir ramiai dirba savo
darbjj. Kliutys sukeltu jtampa, reikalautij papildomo darbo, pastangu
trukdziams salinti, o to visai nesinori. Jei pripaz|stame, kad mokslas esti
tada, kai yra |tampa, pasakykime,
kur esama jtampos socialiniuosc
moksluose, o tuo labiau vadybos
(administravimo) kryptyje? Sios
krypties mokslininku Lietuvoje nedaug, o praktikai, kurie galctq buti
salia, - ncdalyvauja. Kad gyvenamc
patogioje |sivaizduojamybes busenoje, didzioji dalis kaltes tenka butent mokslininkams.
Eurostat 2007 m. tyre posovietiniq saliu, taip pat ir Lietuvos mokslininku dalyvavimo tarptautineje
mokslineje erdveje, priezastis. Hipotetiskaibuvo galvojama, kad pagrindines priezastys bus uzsienio kalbos
nemokejimas, taciau tyrimo duomenys to ncpatvirtino (yra prestizinhj
tarptautiniq organizacijij, kurioms
vadovauja italai, skotai, vengrai, labai
prastai kalbantys angliskai). Taip pat

busen^. TJeja, sis patogumas visigkai priesingas atviros visuomcnes
koncepcijai. Pasak koncepcijos kurejo K. Poperio, ^socialineje tikroveje
(viesasis sektorius yra vienas socialines tikroves segment^) nera vienos
teisingos ideologijos, geriausio modelio, vieno autoriteto ir 1.1. Kiekvien^ teorija reikia ne jrodyli, bet paneigti. Jcj nepavyksta paneigti, tai laikytina laikinai teisinga. Tyrinctojai
turi apibrezti faktus, paneigiancius
tcorijq"3. Jei mokslininkai kuria teorijas, socialiniai partneriai turcti}
padeti jas paneigti arba patvirtinti.
Kokia realybe? J^ rodo kad ir
sis tyrimas. {konl'erencijabuvo pakviesta 10 savivaldybiu merq, suteikta galimybe delcguoti bet ka is
vietos politikij, 60 savivaldybiij administracijq direktoriu ir galimybe
deleguoli bet k^ is administracijos
darbuotoju, 10 apskriciij virsininkq
ir galimybe deleguoti bet kq is apskricivi virsininku administraciji;,
visi parlamentinivi partiju lyderiai,
kurie taip pat gali deleguoli bet k^
is politiniu partiju. Sio nereprezentatyvaus tyrimo rezultalai - koni'erencijoje nemateme ne vieno asmens is siu svarbiu strukturi}. Todel
klausimas, kodel praktikai salinasi
mokslininku, yra itin aktualus!
Gal musu salyje kaip ir Did/iojoje Britanijojc, kur, pasak Salfordo
universiteto profesoriaus George Me
Kay, ,,yra zmones, kurie nori permainii, tarp ju daug akademikq, bet yra
irvadinamujvi ,,antiakademiki4", kurie akademikus suvokia kaip probiemos, su kuria reikia kovoti, dalj".4
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vcrslo tnastas. Susipazjsli su vidutinio JAV universiteto veikla ir galvoji apic realybe.
Matyt, miisij akademiniu instituciji4 panasaus masto proverzis j gamyb%aptarnavitn^,viesaj|administravim^ dar toli (ypac vadybos ir administravimo srityje). Vangiai klostosi universitetq bendradarbiavimas su viesojo administravimo institucijomis bendradarbiavimo sutartys pasirasomos, taciau jos turi daugiau simbolin|, bet ne dalykinj pobud|. Reta kregzde -bendri projektai, o apie dvisales
komisijas siekiant sinergijos efekto
neteko girdeti.
Kol laukiame geresniq laikij, labiau tinkama mazu zingsniu strategija artinant teorija ir praktik^. Dideliems zingsniams truksta potencialo - ir del silpnos, apsiribojancios
formaliu reguliavimu mokslo vadybos, ir del akademiniu darbuotoji}
atotrukio nuo kasdienes praklikos, ir
del kukliij s<ilyg4 mokslo eksperimentiniam darbui.
Pirmasis zingsnis: pradekime
nuo to mokslinio produkto, kurj dabar kuriame vadybos ir administravimo srityje - daktaro ir magistro
kvalifikaciniai darbai. Simtai nekvailu galvq ,,kaitina smegenis", kol sukuria daugiau ar maziau aktuahj
mokslinj produkt^. Remiames autorii4 patirtimi ir stebejimais vadybos ir
sociologijos srityje: apie 5-10 proc.
magistrantu ir daugiau nei puse doktorantij parengia darbus, turincius
inovacinj efekta, taikytin^ praktikoje.

sitete ir Lie inform uoj a fipit: savo su-

syviLj |i

brandintu idejq ir praktiniu rekomendaciju tolesnj likima? Gal bendromis

dybininkai (darbininkai, tarnautojai)
privers vie^ojo sektoriaus vadovus tap-

Konferencijos organizatoriai: M. Romerio universiteto (MRU) viesojo
administravimo fakulteto dekanas doc. dr. T. Sudnickas, MRU valdymo katedros
profesorius J. Lakis, LR Seimo valstybes valdymo ir savivaldybiu komiteto
pirmininkas V. Kurpuvesas, MRU administracines teises katedros vedejas
prof. A. Urmonas, vieSojo administravimo katedros doc. dr. S. Nefas

pastangomisgalimabutqstumteletijo
jdirbj j ta terpe, kurioje jis reiskiasi ir
kurioje turi ambiciju buli kompetentingu specialists?
Pazvelkime kick placiau \ universiteti| rysius su absolventais, kurhi
tQkstanciaipasklindapoviesajprverslo sektorius. Jie - pati naturaliausia,
pati veiksmingiausia jungtis tarp universiletu ir viesojo administravimo,
vcrslo, visuomenes gyvenimo. Jungtis,
kuri siandien lieka be gyvybes pozymiii, kuri turi gaivinti moksluma,, inovacijq, modernumq ir universiteto, jo
alumni. Realu manyti, kad universitetai gali islikti patrauklus savo aukletiniams del galimybes paviesinti ji) tinkamai susistemintq patyrimq ir idejas,
pakviesti juos \ auditorijas, katedras
susitikti su destytojais ir studentais,
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ti ir buti (o tai sistemingas mokymasis) vadybininkais, nes tiekvidine, tiek
isorine viesqju organizaciju aplinka
nebegales pakesti prastos darbo organizavimo kultQros.
Trecia - studentai nemokantys uz
moksla, bet rimtai studijuojantys, taip
pat studentai mokantys uz, moksl^ ir
mastanrys apie darbo perspektyvq, kurioje jic susidurs su sistemingai besimokanciais vadovais ir kolegomis. Jie
reikalaus is savo destytoji} liek epistemologiniu, tiek empiriniij sampratq
aiskinimo.
Ketvirta - gal krize taps pokyciu,
vercianciu musu valstybeje ne kurti
daug kainuojanciussleniusar par kus,
bet sudaryti salygas zaliuoti mokslo ir
praktikos sleniams ir parkarns univcrsitetuose, nes viesojo sektoriaus veiksmingumui jtakos turi jo modernizavimas, kuris nepnanomas be mokslinu{
tyrimi$ple.tros, be nauju teoriju, poziurii} ibrmavimo ir praktikos poreikio
naujovems.

