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

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

 
ATASKAITA 

 
apie dalyvavimą antrajame veiklos valdymo komiteto posėdyje, vykusiame 

2017 m. kovo 7 dieną, Sofijoje, Bulgarijoje. 
 

Susitikime dalyvavo atstovai iš 25 šalių. 
 
1.  Veiklos valdymo komiteto pirmininkė (angl. chair) dr. Ioana Galleron (Prancūzija) 
pristatė bendrus faktus apie veiklą (veiklos pradžia ir pabaiga, kiek šalių šiuo metu dalyvauja, 
veiklos tarptautinius partnerius iš Pietų Afrikos Respublikos ir Meksikos), priminė bendrus 
COST organizacijos principus, skatinančius į veiklą įtraukti jaunuosius tyrėjus, remtinų šalių 
atstovus bei užtikrinti lyčių pusiausvyrą (angl. gender balance). 
 
2. Trumpalaikių mokslinių stažuočių (angl. Short Term Scientific Missions (STSM)) 
koordinatorė dr. Mimi Urbanc (Slovėnija) trumpai pristatė įvykusias keturias stažuotes ir jų 
rezultatus. 
 
3. Už COST veiklos finansus atsakingos institucijos (angl. Grant holder) atstovas pristatė 
biudžetą. 
 
4. Darbo grupių vadovai pristatė pagrindinius grupių nuveiktus darbus.  
 

• WG1 (HSM (Humanitarinių ir Socialinių Mokslų) mokslo vertinimo konceptualiosios 
prieigos), pristatė dr. Michael Ochsner (Šveicarija) - veiklos uždaviniams pasiekti 
sudarytos šešios vidinės darbo grupelės. 

• WG2 (HSM mokslinių tyrimų vertė ir poveikis visuomenei), grupės vadovo dr. Paul 
Benneworth (Nyderlandai) vardu grupės veiklą pristatė veiklos valdymo komiteto 
pirmininkė. Grupės darbas šiame etape sutelktas ties pagrindinių parametrų, svarbių 
mokslinių tyrimų poveikio visuomenei formavimui, nustatymu. 

• WG3 (Duomenų bazės ir duomenų panaudojimas HSM sričių mokslo vertinimui), 
pristatė dr. Tim Engels (Belgija). Darbo grupės narių skaičius pagausėjo prisijungus 
kolegoms iš Serbijos ir Suomijos. Ypatingai darbo grupės rezultatus į priekį 
pastūmėjo trys sėkmingai įvykusios trumpalaikės mokslinės stažuotės. 

• WG4 (Veiklos sklaida), pristatė Prof Geoffrey Williams (Prancūzija). Ši mažiausiai 
narių turinti darbo grupė pasiekė įspūdingų rezultatų: sukurtas veiklos tinklapis, 
paskyros socialiniuose tinkluose, parengtas ir į 17 kalbų išverstas pranešimas spaudai 
apie veiklą, pradėti rašyti blogai ir straipsniai sklaidai. Buvo organizuota labai 
sėkminga konferencija suinteresuotoms šalims (angl. Stakeholders' conference) 
Prahoje. Konferencijoje aptartos "Prahos manifesto", skirto HSM vertinimo 
problematikai, gairės. 

• Specialios jaunųjų tyrėjų (angl. Early Career Investigators) interesus atstovaujančios 
grupės veiklą pristatė dr. Jolanta Šinkūnienė (Lietuva). Šios grupės veikla nebuvo 
numatyta veiklos memorandume, bet susiformavo veiklai prasidėjus. Grupėje 
dalyvauja jaunieji tyrėjai iš 18 šalių. Šiame etape grupė rengia klausimyną, kurio 
tikslas identifikuoti jaunųjų tyrėjų problemas HSM vertinimo kontekste. 



 
Veiklos valdymo komitetas vienbalsiai patvirtino veiklos pažangos ataskaitą (angl. progress 
report), o veiklos valdymo komiteto pirmininkei pavedė atlikti reikalingas modifikacijas 
ataskaitoje. 
 
5. Veiklos valdymo komiteto pirmininkė pristatė antrųjų metų veiklos planą, kuriam veiklos 
valdymo komitetas vienbalsiai pritarė. Pirmininkė ir iniciatyvinės veiklos grupė įpareigoti 
daryti reikiamus pakeitimus veiklos plane. 
 
6. Veiklos valdymo komitetas patvirtino antrųjų metų biudžetą.  
 
7. Buvo pristatyta informacija apie kitą susitikimą, kuris vyks 2017 m. liepos 5-6  d.d. 
Antverpene (Belgija). Šis susitikimas bus ne veiklos valdymo komiteto, bet darbo grupės 
susitikimas. Planuojama, kad dalyvaus apie 40 dalyvių. Nuspręsta, kad jei bus daugiau 
norinčių dalyvauti, bus stengiamasi išlaikyti dalyvių lyties, amžiaus ir šalių pusiausvyrą. 
Veiklos dalyviams rekomenduojama pranešti savo darbo grupės vadovams, kokį indėlį jie 
ketina įdėti į veiklos vystymą, kad pagrįstų savo dalyvavimo Antverpeno susitikime būtinybę. 
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