
2009 m. birzelio 25 d. Nr. 12(412) MUSU UNIVERSITETAI 13

Vadybos (administravimo) koncepciju realizavimas praktikoje:
jsivaizduojamybe, realybe ar perspektyvus issukis

Juozas LAKIS, Saulius NEFAS
MRU viesojo administravimo ka-

tedra

Vadybos teorija ir vadybos
praktika - vienos klascs du pokla-
siai. Ar tai antagonizmas?

Vyrauja nuomone, kad mokslas
ir teorija - ,,toli" nuo praktikos ir
neatitinka realybes. Ypac tai saky-
tina apie vadybos mokslus Lictuvos
socialiniame kulturiniamc konteks-
te. Kodel daznai csama praktika
priimama kaip negincijamas ir tei-
singas sprendimu rinkinys, nereika-
laujantis nei argumentacijos, nei gi-
lesnio pazinimo, nei alternatyvij
vertinimo?1

Keldami siuos klausimus nesa-
nie labai originalus, nes pirmieji su-
maistj sukele Sokratas ir Platonas,
kurie stebedami savo krasto negan-
das mane, kad pasaulj rcikia tvarkyti
ne kaip kitaip, o moksliskai, taciau
tuo pat metu analizavo zmoniij gy-
vcnimâ  (empirika), noredami paro-
dyli, kokia turi buti valstybe. Taigi
teigtina, kad antikojc gime teorijos-
praktikos dichotomija.

Rodos, nieko nera nejprasta tol,
kol neatsigr^ziame j mus supanci^
tikrove ir nekeiiarac klausimo - ko-
del musu valstybeje kilaip? Keldami
probleminj klausima., ar vadybos (ad-
ministravimo) mokslo ir vadybos (ad-
ministravimo) rysys yra jsivaizduoja-
mybe, realybe ar perspektyva, iesko-

Mykoio Romerio universitete vyko netradicine konferencija ,,Efektyvumas viesajame sektoriu-
je: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir kq praktikai gali patarti?" Netradiciska tai, kad pir-

miausia buvo akcentuojamas ne mokslinis, o praktinis aspektas. Mokslininkai ir praktikai ii Siau-
ttq, Kauno ir Vilniaus universitetq svarste, kaip galtma priartinti vadybos (administravimo) moks-

Iq ir vadybos (administravimo) praktikq.

Koks jij tolesnis kelias?
Universitetas nustoja dometis su-

kurtu jo bazeje moksliniu produktu
nuo tos akimirkos, kai tas produktas
jteisinamas (I. y. apginamas kvalifika-
cinis darbas). Manytume, Icistinas toks
palyginimas: [sivaizduokime gaminto-
JEj nesirupinantj savo pagamintu pro-
duktu! Suprantama, skirtingai nuo ply-
tos 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 su-
sirupinti bent jau tinkamu mokslinio
produkto pristatymu. Bet ne siaip kam
nors, o tarn tikrai tikslinei grupei - vi-
sq pinna jstaigai ar jmonei, kurioje bu-
vo atliekamas tyrimas. Kaip tai pada-
ryti, reiketi| pagalvoti. Taciau daryti
butina, kad tyrimo praktines rekomen-
dacijos tureti} inovacinj poveikj prak-
tikai.

Dabar - apie kvalifikaciniu darbi}
autorius. Siandien jicms suteikiami
laipsniai, Jteikiami diplomai, ju. darbai
paliekami universiteto bibliotckoje ir
viskas. O kodcl toks absolventas, bu-
damas jstaigos tarnautojas arba jmo-

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 pro-
gram^ Lietuva - greta olandu).

Pasirodo, pagrindines priezas-
tys yra sios: ambiciji) stoka (tyrimas
rodo, kad tik 8,7 proc. 2007 m. dok-
torantu noretu t^sti doktoranturos
studijas uzsienyje) ir mokslininkq
bendruomenes uzdarumas (kiek-
vicnas dirba sau)2. Pastaroji prie-

Teko skaityti Amerikos svietimo
tarybos pranesima apie interest] kon-
fliktus tarp universiteti] ir korporaci-
jij3. Dokumentas pagrjstas nuostata,
kad intcresq konf I i ktq valdymas ne-
ra isskirtinaiteisine,ovisij pinna mo-
raline problema. Pasirodo, ne tik pas
mus, laisvojo mokslo pradinukus, bet
ir ten, mokslo fabrike, yra sav\j etikos
problem^.

Taciau bendras jspudis skaitant

kai centro politine vaiia buvo tapati-
nama mokslumui ir verslumui. Si
inercija siandien akivaizdi - tai bevil-
tiskai neatitinkanti dabartiniq reika-
lavimij ir galimybhj mokslo vadyba.

Teko girdeti Birmingemo univer-
siteto tcises profesoriaus Maiklo Kin-
go poziurj: Vakarq pasaulio moksli-
ninkai dalijami j 5 proc. mokslininku
ortodoksij ir 95 proc. mokslininkij
antrepreneriq. Pastaruosius jis apibu-
dina kaip encrgingus, nebijancius ri-
zikos mokslininkus, kurie pasinaudo-
ja kiekviena galimybe gauti naudos
mokslui, kurie mato nc problem^, o
galimybe veikti. Ortodoksus jis apibu-
dina kaip grieztus doktrinierius, ku-
riems svarbu kurti pazinimo rezulta-
tij sistem^ remiantis abstrakciais
mokslinio reiskinio aiskinimais.

Kadangi save laikome Vakanj pa-
saulio dalimi, kolegij mokslininku- ir
ne tik J14 bandeme teirautis, kq jic ma-
n^ 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, moks-
lininkai, jei noresime kalbeti ir buti
{domus pasauliui, turime rasti tarn
tikn| diskursEj. Tas diskursas gali buti
Lictuvos empirika paremtas sociali-
nes srities vadybos ir administravimo
mokslas.

Antra: grjztantys emigrantai is Va-
kari| salj'14 ir paga! naujausius vadybi-
niijs rriRtoHns nareneti musu nrosrc-



Manonic, kad vadybos (administ-
ravimo) mokslo ir vadybos (administ-
ravimo) rysys tera jsivaizduojamybe,
nes tikroveje nejmanoma atpazinti
tai rodanciu pozymiu. Israndamos ar-
ba samoningai sukonstruojamos nau-
jos sayokos is tiknjjij yra jsivaizduo-
jamos. Siuo atveju kalbama apie
mokslininkii ir praktikij socialine
partneryst§.

Kodel? Todel, kad tiek prakti-
kams, tiek mokslininkams teoreti-
karas patogu taip gyventi - vieni Id-
tiems netrukdo ir ramiai dirba savo
darbjj. Kliutys sukeltu jtampa, reika-
lautij papildomo darbo, pastangu
trukdziams salinti, o to visai nesino-
ri. 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 ne-
daug, o praktikai, kurie galctq buti
salia, - ncdalyvauja. Kad gyvenamc
patogioje |sivaizduojamybes buse-
noje, didzioji dalis kaltes tenka bu-
tent mokslininkams.

Eurostat 2007 m. tyre posovieti-
niq saliu, taip pat ir Lietuvos moksli-
ninku dalyvavimo tarptautineje
mokslineje erdveje, priezastis. Hipo-
tetiskaibuvo galvojama, kad pagrin-
dines priezastys bus uzsienio kalbos
nemokejimas, taciau tyrimo duome-
nys to ncpatvirtino (yra prestizinhj
tarptautiniq organizacijij, kurioms
vadovauja italai, skotai, vengrai, labai
prastai kalbantys angliskai). Taip pat

1 Snapsliene R. Strateginis zmo-
giskuju istekiiu valdymas: sisteminis
poziuris. Pranesimas 2009 04 02 My-
kolo Romerio universitete vykusioje
konferencijojc Efektyvumas vie'iaja-
me sektoriuje: kuo vadybos teorijosgali
pasitarnauti ir kq praktikai galipatar-
ti?

busen^. TJeja, sis patogumas visig-
kai priesingas atviros visuomcnes
koncepcijai. Pasak koncepcijos kure-
jo K. Poperio, ^socialineje tikroveje
(viesasis sektorius yra vienas sociali-
nes tikroves segment^) nera vienos
teisingos ideologijos, geriausio mo-
delio, vieno autoriteto ir 1.1. Kiekvie-
n^ teorija reikia ne jrodyli, bet pa-
neigti. Jcj nepavyksta paneigti, tai lai-
kytina laikinai teisinga. Tyrinctojai
turi apibrezti faktus, paneigiancius
tcorijq"3. Jei mokslininkai kuria te-
orijas, socialiniai partneriai turcti}
padeti jas paneigti arba patvirtinti.

Kokia realybe? J^ rodo kad ir
sis tyrimas. {konl'erencijabuvo pa-
kviesta 10 savivaldybiu merq, su-
teikta galimybe delcguoti bet ka is
vietos politikij, 60 savivaldybiij ad-
ministracijq direktoriu ir galimybe
deleguoli bet k^ is administracijos
darbuotoju, 10 apskriciij virsininkq
ir galimybe deleguoti bet kq is ap-
skricivi virsininku administraciji;,
visi parlamentinivi partiju lyderiai,
kurie taip pat gali deleguoli bet k^
is politiniu partiju. Sio nereprezen-
tatyvaus tyrimo rezultalai - koni'e-
rencijoje nemateme ne vieno as-
mens is siu svarbiu strukturi}. Todel
klausimas, kodel praktikai salinasi
mokslininku, yra itin aktualus!

Gal musu salyje kaip ir Did/iojo-
je Britanijojc, kur, pasak Salfordo
universiteto profesoriaus George Me
Kay, ,,yra zmones, kurie nori permai-
nii, tarp ju daug akademikq, bet yra
irvadinamujvi ,,antiakademiki4", ku-
rie akademikus suvokia kaip probie-
mos, su kuria reikia kovoti, dalj".4

2 Eurostat/pocketbooks: science,
technology and innovations in Euro-
pe, 2007 edition [2009 m. kovo 2 d.].

3 Popper, K. R.Atviroji visuome-
ne ir jos priesai, 1998.

vcrslo tnastas. Susipazjsli su viduti-
nio JAV universiteto veikla ir galvo-
ji apic realybe.

Matyt, miisij akademiniu institu-
ciji4 panasaus masto proverzis j gamy-
b%aptarnavitn^,viesaj|administravi-
m^ dar toli (ypac vadybos ir administ-
ravimo srityje). Vangiai klostosi uni-
versitetq bendradarbiavimas su vieso-
jo administravimo institucijomis -
bendradarbiavimo sutartys pasiraso-
mos, taciau jos turi daugiau simboli-
n|, bet ne dalykinj pobud|. Reta kregz-
de -bendri projektai, o apie dvisales
komisijas siekiant sinergijos efekto
neteko girdeti.

Kol laukiame geresniq laikij, la-
biau tinkama mazu zingsniu strate-
gija artinant teorija ir praktik^. Di-
deliems zingsniams truksta potencia-
lo - ir del silpnos, apsiribojancios
formaliu reguliavimu mokslo vady-
bos, ir del akademiniu darbuotoji}
atotrukio nuo kasdienes praklikos, ir
del kukliij s<ilyg4 mokslo eksperi-
mentiniam darbui.

Pirmasis zingsnis: pradekime
nuo to mokslinio produkto, kurj da-
bar kuriame vadybos ir administra-
vimo srityje - daktaro ir magistro
kvalifikaciniai darbai. Simtai nekvai-
lu galvq ,,kaitina smegenis", kol su-
kuria daugiau ar maziau aktuahj
mokslinj produkt^. Remiames auto-
rii4 patirtimi ir stebejimais vadybos ir
sociologijos srityje: apie 5-10 proc.
magistrantu ir daugiau nei puse dok-
torantij parengia darbus, turincius
inovacinj efekta, taikytin^ praktikoje.

4 George Me Kay. Jus turite dik-
tuotipilietiniifjudejimif madas. Atgi-
mimas. 2009 m. kovo 6-12, nr. 5.

^American Council of Educa-
tion. Working Paper on Conflict of
Interest, www.acenet.edu. Access 24
May, 2008.

sitete ir Lie inform uoj a fipit: savo su- syviLj |i

brandintu idejq ir praktiniu rekomen-
daciju tolesnj likima? Gal bendromis

dybininkai (darbininkai, tarnautojai)
privers vie^ojo sektoriaus vadovus tap-
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pastangomisgalimabutqstumteletijo
jdirbj j ta terpe, kurioje jis reiskiasi ir
kurioje turi ambiciju buli kompeten-
tingu specialists?

Pazvelkime kick placiau \ univer-
siteti| rysius su absolventais, kurhi
tQkstanciaipasklindapoviesajprver-
slo sektorius. Jie - pati naturaliausia,
pati veiksmingiausia jungtis tarp uni-
versiletu ir viesojo administravimo,
vcrslo, visuomenes gyvenimo. Jungtis,
kuri siandien lieka be gyvybes pozy-
miii, kuri turi gaivinti moksluma,, ino-
vacijq, modernumq ir universiteto, jo
alumni. Realu manyti, kad universite-
tai gali islikti patrauklus savo aukle-
tiniams del galimybes paviesinti ji) tin-
kamai susistemintq patyrimq ir idejas,
pakviesti juos \ auditorijas, katedras
susitikti su destytojais ir studentais,
pagerbti juos uz proi'esines veiklos lai-
mejimus. Kodel taip nedaroma?

Matyt, is paveldetos tq laikij iner-
cijos, kai ir gamyba, ir viesasis admi-
nistravimas, ir aukstosios mokyklos
dirbo paklusdamos valdzios cenlrui,

ti ir buti (o tai sistemingas mokyma-
sis) vadybininkais, nes tiekvidine, tiek
isorine viesqju organizaciju aplinka
nebegales pakesti prastos darbo orga-
nizavimo kultQros.

Trecia - studentai nemokantys uz
moksla, bet rimtai studijuojantys, taip
pat studentai mokantys uz, moksl^ ir
mastanrys apie darbo perspektyvq, ku-
rioje jic susidurs su sistemingai besi-
mokanciais vadovais ir kolegomis. Jie
reikalaus is savo destytoji} liek episte-
mologiniu, 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 univcr-
sitetuose, nes viesojo sektoriaus veiks-
mingumui jtakos turi jo modernizavi-
mas, kuris nepnanomas be mokslinu{
tyrimi$ple.tros, be nauju teoriju, poziu-
rii} ibrmavimo ir praktikos poreikio
naujovems.
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