
 
Lietuvos atstovės COST veiklos CA 15137 "Europos tinklas socialinių ir humanitarinių 

mokslų vertinimui nustatyti" valdymo komitete 
doc. dr. Jolantos Šinkūnienės 

 
ATASKAITA 

 
apie dalyvavimą pirmajame veiklos valdymo komiteto posėdyje, vykusiame 

2016 m. balandžio 8 dieną, Briuselyje, Belgijoje. 
 

Susitikime dalyvavo atstovai iš 26 šalių. 
 
1. COST veiklą administruojantys darbuotojai Dr Luule Mizera ir Mr Leo Guilfoyle 
supažindino dalyvius su COST veikloms taikomais teisiniais, finansiniais ir administraciniais 
reikalavimais ir veiklos teikiamomis galimybėmis. 
2. Oficialaus balsavimo metu vienbalsiai išrinktas Veiklos valdymo komiteto pirmininkas 
(angl. chair) - dr. Ioana Galleron (Prancūzija), bei pirmininko pavaduotojas dr. Jack Spaapen 
(Nyderlandai). Paskirta už COST veiklos finansus atsakinga institucija (angl. Grant holder), 
Adam Mickiewicz universitetas Poznanėje (Lenkija), bei jos atstovas – dr. Emanuel 
Kulczycki. 
3.  Naujai išrinkta Veiklos valdymo komiteto pirmininkė trumpai pristatė veiklos tikslus, 
uždavinius, darbo grupes (šie aspektai išsamiai aprašyti Veiklos Memorandume1). Pristačius 
veiklos struktūrą vienbalsiai išrinkti šie darbo grupių vadovai: 

• WG1 (HSM (Humanitarinių ir Socialinių Mokslų) mokslo vertinimo konceptualiosios 
prieigos): dr. Michael Ochsner (Šveicarija) 

• WG2 (HSM mokslinių tyrimų vertė ir poveikis visuomenei): dr. Paul Benneworth 
(Nyderlandai) 

• WG3 (Duomenų bazės ir duomenų panaudojimas HSM sričių mokslo vertinimui): dr. 
Tim Engels (Belgija) 

• WG4 (Veiklos sklaida): Prof Geoffrey Williams (Prancūzija) 
• Trumpalaikių mokslinių stažuočių (angl. Short Term Scientific Missions (STSM)) 

koordinatore išrinkta  dr. Mimi Urbanc (Slovėnija) 
• Specialios jaunųjų tyrėjų (angl. Early Career Investigators) interesus atstovaujančios 

grupės koordinatore išrinkta dr. Jolanta Šinkūnienė (Lietuva). 
 
Šie grupių vadovai kartu su veiklos valdymo komiteto pirmininke ir jos pavaduotoju sudaro 
iniciatyvinę veiklos grupę (angl. steering group). Procentiškai iniciatyvinę veiklos grupę 
sudaro: 
  
- 33% moterys, 66% vyrai; 
 - 33% jaunieji tyrėjai; 
 - 33% atstovai iš remtinų šalių (angl. Inclusiveness Target Countries).  
 
4. Išsamiai aptarti veiklos uždavinių įgyvendinimo terminai, patvirtintas pirmųjų veiklos 
metų biudžetas. Vienbalsiai pritarta veiklos valdymo komiteto pirmininkės siūlymui 
sumažinti kiekvieno dalyvio apgyvendinimui skirtą biudžetą (nuo 120 Eur iki 100 Eur už 
naktį) pirmajam darbo grupės susitikimui Poznanėje, Lenkijoje, kuris planuojamas 2016 m. 
liepos mėn. Taip pat aptarti numatomų publikacijų tipai, nuspręsta per visą veiklos laikotarpį 
																																																								
1 http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15137 



organizuoti tris mokyklas (angl. training schools), aptartos sklaidos priemonės bei ateityje 
planuojami teikti moksliniai projektai. 
5. Susitikimo dalyviai pasiskirstė į darbo grupes ir aptarė savo darbo grupės tikslus ir jų 
įgyvendinimo priemones. 
6. Aptartas ir patvirtintas Moldovos atstovų prašymas prisijungti prie veiklos. 
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