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ATASKAITA 

Apie dalyvavimą valdymo komiteto posėdyje ir darbo grupių sesijose, vykusiose  

2016 m. kovo 8 dieną, Porto universitete, Portugalijoje 

 

Portugalijoje vykusį susitikimą sudarė dvi pagrindinės dalys: valdymo komiteto 

posėdis ir veiklos darbo grupių sesijos. Valdymo komiteto posėdyje buvo pristatyta ataskaita už 

ankstesnius veiklos etapus bei aptarti baigiamųjų veiklos metų finansiniai ir organizaciniai 

klausimai. Posėdyje patvirtinta, kad baigiamasis valdymo komiteto posėdis bus rengiamas 2017 m. 

balandžio mėn. 20-22 d. Liublijanoje (Slovėnija). Kartu bus surengta ir baigiamoji konferencija bei 

darbo grupių rezultatų pristatymo sesijos. Nutarta, kad darbo grupės baigiamajame renginyje turės 

pristatyti savo veiklos rezultatus, tačiau dėl finansinių apribojimų darbo grupių susitikimų 

paskutiniaisiais veiklos metais nenumatyta. 

Pagrindinis susitikimo Portugalijoje akcentas buvo darbo grupių sesijos, kurių metu 

suplanuota grupių veikla paskutiniesiems metams. Lietuvos atstovės nuo Mykolo Romerio 

universiteto (MRU) doc. dr. Rasa Erentaitė bei prof. dr. Jolanta Sondaitė dalyvavo devintosios 

darbo grupės, vykdančios tarptautinį tyrimo projektą “Kūno įvaizdis,  išvaizda ir savęs pristatymas 

darbo vietoje“ posėdyje. Į tarptautinį tyrimo projektą įsitraukę ir prof. dr. Jolantos Sondaitės 

vadovaujami Lietuvos tyrėjai. Darbo grupės posėdyje tarp kitų šalių Lietuvos tyrėjų vadovė pristatė 

Lietuvoje surinktų duomenų  preliminarios analizės rezultatus, gavo atgalinį ryšį iš tarptautinio 

projekto vadovės prof. dr. Silvana Greco. Nutarta tęsti duomenų rinkimą Lietuvoje bei atlikti pilną 

surinktų duomenų analizę naudojant projektui pasirinktą programą MAXQDA. Siekiant duomenų 

analizės standartizacijos ši programa naudojama visose vienuolikoje į tyrimą įsitraukusių šalių. 

Darbo su šia programa buvo mokoma antrojoje darbo grupės susitikimo dalyje.  

Susitikimo metu taip pat aptarti darbo grupės atliekamo tyrimo pagrindu rengiama 

mokslinė produkcija. Pirmasis tyrimo duomenų pristatymas numatytas mokslinėje konferencijoje 

„Appearance matters“ (2016 birželio 28-30 d., Londone) – prof. dr. Silvana Greco pristatys  

pranešimo forma. Abi Lietuvos atstovės nuo MRU yra šio pranešimo bendraautorės. Taip pat 

atliekamo tyrimo pagrindu bus rengiama mokslinė publikacija (mokslo studija), kurią darbo grupė 

sutarė parengti iki COST veiklos baigiamosios konferencijos Liublijanoje. Prie bendros darbo 

grupės publikacijos prisidės ir Lietuvos atstovės nuo MRU.  
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