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ATASKAITA 

 

COST veiklos BM0907 Valdymo komiteto posėdyje buvo pristatyti ir diskutuojami šie klausimai: 

1. Pristatyta Veiklos 2012 metų ataskaita. Pranešėjas – Veiklos Vicepirmininkas Ola Winqvist. 

Pranešimo metu buvo pristatyti 2012 metai įvykę 3 moksliniai seminarai ir vasaros mokykla. 

Valdymo komiteto nuomone – 2012 metų veikla vertinama teigiamai.  

2. Pristatyta COST veiklos BM0907 plėtra. Pranešėjas – Veiklos Vicepirmininkas Ola Winqvist. 

Pristatytos naujos šalys, prisijungusios prie Veiklos – Lietuva (Prof. Antanas Gulbinas) ir 

Portugalija (Prof. Joao Eurico Fonseca) Konstatuota, kad dar 3 šalys (Švedija, Slovakija ir 

Makedonija) pageidavo prisijungti prie Veiklos, tačiau dėl šalių biurokratinių ypatumų 

prisijungimas buvo neįmanomas. Centrinio COST ofiso atstovas I.Konieczny pažadėjo iškelti 

klausimą COST centriniame ofise. Konstatuota, kad šalių prisijungimui prie Veiklų neturi būti 

sudaromos biurokratinės kliūtys. 

3. Naujų narių prisistatymas ir veiklos gairės. Pranešėjai – Prof. Antanas Gulbinas, Prof. Joao 

Eurico Fonseca 

4. Dr. Thomas Giese pristatė numatomą Veiklos 2013 metų biudžetą. Veiklai 2013 metams 

skiriama 86500 EUR: 57700 EUR skiriama keturiems Valdymo komiteto susirinkimams, 20500 

EUR skiriama Vasaros mokyklai, 7000 EUR skiriama trumpalaikiams moksliniams vizitams ir 

1500 EUR skiriama Veiklos sklaidai. Biudžetui Valdymo komitetas pritarė. 

5. Pristatytos Darbo grupių ataskaitos: 

a. WG1 (Immunotype. Pranešėjas Ola Winqvist). Pranešta, kad jau rengiamos publikacijos 

kuriose pristatomi unifikuoti ir validizuoti imunotipavimo metodai. 

(Imunomonitoravimas. Pranešėjas – Thomas Giese). Siekis – vienodi imunotipavimo 

metodai naudojami daugelyje Europos mokslinių centrų. 

b. WG2 (Web – based platform. Pranešėjas – Hermann Eibel). Pristatytas Veiklos tinklapis 

www.entire-net.eu. Nutarta Veiklos tinklapyje kaupti visą informaciją apie Veiklos 

rėmuose vykusius mokslinius seminarus, vasaros mokyklas. Nutarta, kad tinklapyje turi 

būti patalpintos nuorodos į Veikloje dalyvaujančių centrų internetines svetaines.  

c. WG3 (Training and education. Pranešėjas – Lars Rogge). Pristatyta Vasaros mokykla, 

vykusi Belgrade (D.Popadic). Vasaros mokyklos kviestiniai lektoriai skaitė 27 paskaitas. 

d. WG4 (Outreach. Pranešėjas – D.Baeten). Konstatuota, kad reikalinga platesnė Veiklos 

mokslinių seminarų sklaida, pritraukiant kuo daugiau dalyvių iš Europos šalių.  

Darbo grupių ataskaitas Valdymo komitetas įvertino teigiamai. 

6. Diskutuotas 2013 metų mokslinės veiklos planas. Prioritetas – sukurti unifikuotą ir validizuotą 

FACS analizės platformą, kuri būtų naudojama daugelyje Europos mokslinių centrų. 

http://www.entire-net.eu/

