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Šiuolaikinė vadybos praktika ir problemos
• Žemo produktyvumo ir efektyvumo simptomai
• Kodėl reikia naujo vadybos principų ir modelių?
• Vadybos inovacijų pavyzdžiai ir jų kuriama vertė

Kavos pertraukėlė

Darbas grupėse
• Vadybos problemų simptomai
• Diagnozė

Pietūs 

Organizacijos problemų “gydymas”
• Terapija ir minties  eksperimentai  ieškant “vaistų”
• Teorija
• Efektyvių vadybos eksperimentų pavyzdžiai

Kavos pertraukėlė

Darbas grupėse ir rezultatų aptarimas

Apibendrinimas ir sekantys žingsniai

Neformalus bendravimas

Executive
Education

Programa
Dr. Jules Goddard (M.A. 

Oxford; MBA Wharton; PhD 
LBS) yra vienas iš studijų 
vadovams Londono verslo 
mokykloje kūrėjų, dėstantis 
tik vadovams skirtose 
programose nuo 1978 metų. 

Jis yra pirmosios pasaulyje 
Vadybos laboratorijos 
(MLab) ekspertas,  rašantis, 
dėstantis ir konsultuojantis 
vadybos inovacijų kūrimo, 
strateginio mąstymo, 
organizacijos atsinaujinimo, 
konsultacinių įmonių 
valdymo, lyderystės bei 
kūrybingumo temomis.

Paskutinius 10 metų 
konsultavo daugiau nei 
30 didžiausių Londono 
biržoje registruotų įmonių. 
Jis sukūrė ir įgyvendino 
mokymo programas tokių 
įmonių vadovams kaip: BP, 
ICL-Fujitsu, Rolls-Royce, 
Orange, Ericsson, BG Group, 
Mars ir kt.
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Vadybos inovacijos

Vadybos inovacijos yra naujų vadybos filosofijų, vadybos principų, praktikų 
bei įrankių įmonės viduje kūrimas. 

Dauguma įmonių atnaujina savo vadybos principus, besiskolindamos atskiras / 
pavienes „gerąsias praktikas“, sukurtas kitose įmonėse. Kitos įmonės susikuria 
savo praktikas, žengdamos mažus žingsnius, t.y. darydamos kasdienines 
permainas, kurios pamažu tampa įmonės vadybos pagrindu. 

Ir tik maža dalis įmonių vykdo gerai paruoštus, giliai apmąstytus ir 
metodologiškai pagrįstus vadybos eksperimentus, kurie  sukuria unikalią 
vadybos sistemą. Tokia unikali sistema, sukurta pačios įmonės viduje, 
suteikia jai nenukopijuojamą konkurencinį pranašumą.


