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Susitikime dalyvavo atstovai iš 24 šalių.
1. Naujasis veiklos valdymo komiteto pirmininkas (angl. chair) dr. Emanuel Kulczycki
(Lenkija) pristatė bendrus faktus apie veiklą (veiklos pradžia ir pabaiga, šiuo metu
dalyvaujančių šalių skaičius), priminė bendrus COST organizacijos principus, skatinančius į
veiklą įtraukti jaunuosius tyrėjus, remtinų šalių atstovus bei užtikrinti lyčių pusiausvyrą (angl.
gender balance).
Pirmininkas pranešė apie naujai steigiamą poziciją COST veiklose - Dotacijų konferencijoms
koordinatorių. Į šią poziciją vienbalsiai patvirtinta Serbijos atstovė Karolina Lendák-Kabók.
2. Darbo grupių vadovai pristatė pagrindinius grupių nuveiktus darbus:
WG1 (HSM (Humanitarinių ir Socialinių Mokslų) mokslo vertinimo konceptualiosios prieigos) veiklą
pristatė dr. Michael Ochsner (Šveicarija), papasakodamas apie COST veiklos mokyklą, organizuotą
kartu su Jaunųjų tyrėjų grupe. Mokykla vyko 2019 m. sausio mėnesį, joje dalyvavo 29 jaunieji tyrėjai
ir 7 mokytojai (15 vyrų, 21 moteris) iš 14 šalių. Dalyviai atstovavo 24 HSM disciplinas. Taip pat ši
darbo grupė parengė anoniminio recenzavimo (angl. peer review) egzistuojančių tradicijų apžvalgą ir
šiuo metu taikomų mokslo vertinimo procedūrų apžvalgą (apžvelgta 18 šalių situacija).
WG2 (HSM mokslinių tyrimų vertė ir poveikis visuomenei) grupės vadovas dr. Paul Benneworth
(Nyderlandai) pristatė įvairius renginius, kuriuose dalyvavo ši darbo grupė ir jos narių publikuotus
darbus (the Book Evaluation session in Copenhagen (Nov 2018), the Special Issue of Research Evaluation,
panel session on Evaluating SSH Research Impact in Societal Context, for Austrian EU Presidency SSH Impact
Conference, 29-30 November 2018).

WG3 (Duomenų bazės ir duomenų panaudojimas HSM sričių mokslo vertinimui) pristatė dr. Tim
Engels (Belgija). Per trečiąjį ataskaitinį laikotarpį darbo grupė parengė ir išspausdino įvairius darbus,
analizuojančius publikavimo tradicijas HSM moksluose, bei atliko keletą studijų, kurių objektas
alternatyvūs metrikos būdai, kuriuos galima būtų pritaikyti HSM sričių darbų vertinimui.
WG4 (Veiklos sklaida) pristatė naujas grupės vadovas dr. Stefan de Jong (Nyderlandai). Kaip ir kitais
ataskaitiniais laikotarpiais, šios darbo grupės tikslas yra užtikrinti sklandžią komunikaciją veiklos
viduje ir už jos ribų. Dr. Stefan de Jong taip pat išrinktas ir naujuoju veiklos Atstovu komunikacijai
(angl. Communication Manager).
Specialios jaunųjų tyrėjų (angl. Early Career Investigators) interesus atstovaujančios grupės veiklą
pristatė dr. Jolanta Šinkūnienė (Lietuva). Grupė toliau analizuoja per trečiąjį ataskaitinį laikotarpį
atliktus interviu su jaunaisiais tyrėjais iš įvairių Europos šalių medžiaga. Taip pat grupė rengia
rekomendacines gaires jaunųjų tyrėjų palaikymui Europoje.

3. Veiklos valdymo komitetas vienbalsiai patvirtino veiklos pažangos ataskaitą (angl.
progress report), o veiklos valdymo komiteto pirmininkui pavedė atlikti reikalingas
modifikacijas ataskaitoje.
4. Buvo pristatyta taip vadinamoji Helsinkio Iniciatyva, kurią sudaro šie teiginiai:
- Palaikyti mokslinių rezultatų sklaidą, kad tai atneštų kaip galima didesnę naudą visuomenei;
- Apsaugoti nacionalines infrastruktūras, propaguojančias vietinės reikšmės tyrimus;
- Skatinti mokslo vertinimą ir finansavimo sistemas palaikyti kalbinę įvairovę.
5. Pristatytas tolimesnis mokslo veiklos planas:
Ketvirtojo ataskaitinio laikotarpio metu ketinama organizuoti 15 trumpalaikių mokslinių
stažuočių.
Kiti numatyti veiklos renginiai yra šie:
- Darbo grupės susitikimas 2019 m. rugsėjo 17-18 d.d. Valensijoje.
- Mokykla Poznanėje 2019 m. spalio 21-25 d.d.
- Paskutinis veiklos susitikimas planuojamas Paryžiuje, 2020 m. vasario mėn. 6-7 d.d.
6. Veiklos valdymo komiteto pirmininkė pristatė ketvirtųjų metų veiklos planą, kuriam
veiklos valdymo komitetas vienbalsiai pritarė.
7. Veiklos valdymo komitetas vienbalsiai patvirtino ketvirtųjų metų biudžetą.
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