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Efektyvumas viešajame sektoriuje: 
kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti  
ir ką praktikai gali patarti?

Kvietimas
MYKOLO ROMERIO  
UNIVERSITETAS
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Rengėjai:

diskutuoti dėl mokslo institucijų aktyvesnio 
įsitraukimo ir įtraukimo į viešojo admi-
nistravimo procesą ir mokslinių teorijų ir 
modelių taikymą praktikoje.

Tikslas:
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Medžiagą apie keturias pirmąsias konferencijas 
rasite:  http://vadybospraktika-mokslas.mruni.eu

• Viešojo administravimo institutas
• Vadybos institutas
• Ekonomikos ir verslo institutas 

Išskirtinė konferencija savivaldybininkams



3

Tai turime parodyti pranešimų temose, kuriose:
• analizuojami mokslo ir praktikos ryšiai studijų procese ir 

studentų praktikų metu
• mokslininkams ir praktikams kartu rašant mokslinius 

straipsnius ir darant pranešimus konferencijose, bei atli-
ekant tyrimus;

• mokslines teorijas taikant praktikoje (verslas, teisė, vieša  sis 
sektorius).

mokslininkai, seimo ir vyriausybės nariai, Viešojo administravi-
mo institucijų ir įstaigų atstovai, mokymo centrų atstovai, 
savivaldybių politikai ir administracijų atstovai, MRU so-
cialiniai partneriai ir alumni.

Specifika ir temos:
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konferencija yra vadinama praktine - moksline, kadangi 
turime akcentuoti, kaip vadybos (administravimo) moks-
las pritaikomas vadybos (administravimo) praktikoje. Labai 
svarbu, kad konferencijos dalyvis savo pranešime pateiktų 
konkrečias rekomendacijas, ką ir kas turi daryti, kad praktikos 
ir mokslo ryšys būtų glaudesnis.

Pranešėjai:

Savivaldybių politikų dėmesiui
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pageidaujantys autoriai savo pranešimų pagrindu pa-
gal reikalavimus parengtus straipsnius galės publikuoti 

„Savivaldybių žinios“.

Sklaida:

Dalyvavimo sąlygos:

dalyvio vardą, pavardę, asmens kodą).

moksliniuose žurnaluose „Viešoji politika ir admini-
stravimas“ ir „Socialinių mokslų studijos“ bei savaitraštyje 

• Užpildyta nustatytos formos registracijos 

Aktualu administracijos darbuotojams

•      Konferencijos dalyvio mokestis 30 Lt. mokamas į 
MRU sąskaitą Swedbank LT857300010002492590 
(Mokant  būtina  nurodyti  konferencijos pavadinimą,

anketa ir atsiųsta organizatoriams iki 2014 03 24d.
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Koordinatoriai:

Doc. dr. Saulius Nefas 

Veikli bendruomenė funkcionalioje savivaldybėje

saunef@mruni.eu, tel. 8 687 35228

Prof. dr. Birutė Mikulskienė
birute.mikulskiene@mruni.eu, tel. 8 5 2740 637

                      Doc. dr. Andrius Valickas
avalickas@mruni.eu, tel. 8 615 27482

       Dokt. Dalia Karlaitė        
daliakarlaite@mruni.eu, tel. 8 626 17668
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