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COST veiklos CA15120 visuotinis susitikimas įvyko 2017 m. vasario 21-22 dd.  Porto, 

Portugalijoje. Susitikime buvo aptarti svarbiausi organizaciniai ir veiklų klausimai, pristatyti 

OpenMultiMed narių atliekami tyrimai, projektinės iniciatyvos. 

Susitikimui vadovavo Valdymo komiteto pirmininkas Prof. Harald SCHMIDT (Olandija). Detali 

posėdžio dienotvarkė pateikta ataskaitos priede. 

Valdymo komiteto posėdyje: 

• Komiteto nariai supažindinti su veiklos būkle bei naujai prisijungusiomis šalimis. Šiuo metu 

prie veiklos yra prisijungusios 30 šalys. Tačiau posėdyje dalyvavo tik 17 šalių atstovai, todėl 

dėl priimtų sprendimų vyko elektroninis balsavimas. 

• Aptarta biudžeto būklė (II finansavimo periodas), suplanuotos ir patikslintos III finansavimo 

periodo lėšos. 

•  Keitėsi darbo veiklų lyderiai, (keitimams pritarta, tvirtinimas elektroniniu balsavimu): 

WG1 (Systems Medicine) WG1 (Systems Medicine): 29 nariai; veiklos vadovas: Dimiter 

DIMITROV (Bulgaria), pavaduotojai  Nastaša DEBELJAK (Slovenia) ir Pirkko NYKANEN 

(Finland).  

WG2 (Multiscale Modelling) 17 narių; veiklos vadovė Julio VERA GONZÁLEZ 

(Germany), pavaduotojai Kristel VAN STEEN (Belgium) ir Eva Balsa- 

Canto (Spain).  

WG3 (Multiscale Data Science) 16 narių; veiklos vadovas Massimiliano ZANIN 

(Spain), pavaduotojai  Malu CALLE (Spain) ir Jan BAUMBACH (Denmark) 

 WG4 (Multiscale Computing:) 11 narių; veiklos vadovė Elena VLAHUGJORGIEVSKA 

(Macedonia) pakeista į Jane ZHENG (UK), pavaduotojas Derek GROEN (UK).  

 

 

• Kiekvienos darbo grupės apsibrėžė veiklos planus ir grupėse sprendžiamus uždavinius. 

• Patikslinta, kokia informacija turi būti talpinama veiklos interneto svetainėje ir jos paleidimo 

terminai. 

• Aptartas viešinimo planas, ruošiamos publikacijos, startuojantis žurnalas Systems Medicine, 

kurio inicijavimas yra ši COST veikla. 

• Buvo aptartos vasaros mokyklų ir trumpųjų mokslinių stažuočių (STSM) organizavimo 

galimybės. 



• Aptartos kito valdymo komiteto susitikimo galimybės. Nuspręsta, kad sekantis veiklos 

valdymo komiteto posėdis vyks 2017 m. rugsėjo 13-14 dd. Valetta, Malta.  

• Papildoma informacija pridedama žemiau angliškoje COST veiklos ataskaitoje. 

 

Dr. Jolita Bernatavičienė 

COST veiklos CA1512 valdymo komiteto narė 

VU Matematikos ir informatikos instituto  

Sistemų analizės skyriaus mokslo darbuotoja 
  



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 


