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ATASTAITA 

 

Už dalyvavimą COST veiklos TD1306 dirbtuvėse ir valdymo komiteto narių susirinkime 

 

COST veikla: TD1306 „New Frontiers of Peer Review” (PEERE). 

Renginio datos: 2016 m. kovo 7-11 d. 

Renginio vieta: Valensija, Ispanijos Karalystė. 

Renginio turinys: COST veiklos dirbtuvės bei komiteto narių susirinkimas. 

 

2016 m. kovo 7-11 d. dalyvavau COST veiklos TD1306 dirbtuvėse „Simulating the social processes 

of science” bei valdymo komiteto narių susirinkime. Atsižvelgiant į šios veiklos ypatumus, dirbtuvės 

buvo organizuotos kartu su COST veiklos TD1210 „Analyzing the dynamics of information and 

knowledge landscapes” (KNOWeSCAPE) atstovais. Jungtinis renginys patvirtino prielaidą, jog 

tokios bendros kelių susijusių veiklų atstovų diskusijos ypač naudingos patirties perdavimo prasme. 

 

Renginio metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas moksliniam socialinių mokslų krypties (ir ne tik) 

straipsnių recenzavimui bei inovatyviai prieigai prie šio proceso. Pranešimai buvo orientuoti į 

mokslinio recenzavimo proceso kokybės užtikrinimą (koks turi būti procesas, atskiri jo etapai, kokie 

lūkesčiai jam keliami, kaip užtikrinti, jog recenzavimas būtų objektyvus ir sąžiningas). Po kiekvieno 

pranešimo vyko susirinkusių dalyvių diskusijos bei apsikeitimas patirtimi. Diskusijos pasižymėjo 

nuomonių įvairove, kuri iš anksto buvo užprogramuota subūrus tarpdisciplininį atstovų tinklą. 

 

Antrąją ir trečiąją dieną buvo pristatyti su mokslinio recenzavimo proceso užtikrinimu (kokybės 

gerinimu ir matavimu) iš technologinės pusės susiję pranešimai. Pranešėjai susirinkusiems COST 

veiklų nariams pristatė jų parengtus straipsnių vertinimo instrumentus. Ypatingas dėmesys skirtas 

mokslometrijai (angl. scientometrics). Kalbėta apie galimus inovatyvius vertinimo modelius. 

 

Viso renginio metu PEERE nariai aktyviai dalinosi savo patirtimi mokslinio recenzavimo srityje, 

kvietė prisijungti prie iniciatyvų, leisiančių išgryninti ir išspręsti dalį problemų, su kuriomis yra 

susiduriama. Taip buvo užmegzti vertingi kontaktai bei aptartas tiesiogiai su COST veiklomis PEERE 

ir KNOWeSCAPE susijusių rezultatų sklaidos klausimas. 

 

Paskutinę renginio dieną dalyviai dirbo keliose darbo grupėse, o vėliau įvyko valdymo komiteto narių 

susirinkimas. Jo buvo aptartas veiklos tęstinumas: visiems metams numatytos veiklos, darbo grupių 

veiklų prioritetai, aptartas veiklų finansavimas, veiklos metu pasiektų rezultatų sklaida, mokslinio 

recenzavimo veiklos suefektyvinimas. Buvo numatyta ir preliminari kito valdymo komiteto narių 

susirinkimo data – planuojama susirinkimą organizuoti 2017 m. kovo mėnesį Vilniuje. Dalis renginio 

galėtų vykti Trakuose. 

 

PEERE veiklos narių skaičius išaugo – valdymo komitetas vienbalsiai pritarė Rumunijos atstovų 

dalyvavimui veikloje. 
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