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Lietuvos atstovo dr. Šarūno Bagdzevičiaus ataskaita apie dalyvavimą 
COST MP1308 veikloje 2014 metais 

2014 metais dalyvauta viename COST veiklos renginyje - “TO-BE 2014 Fall meeting”. 

Vyko jungtinis mokslinis darbo grupių susirinkimas “Towards Oxide-Based Electronics: 

science, sample growth and applications of transition metal oxides” ir valdymo komiteto 

posėdis. Susirinkimas vyko “University of Rome La Sapienza”, Romoje, Italijoje, 2014 m. 

rugsėjo 22-23 dienomis. 

Valdymo komiteto posėdyje dalyvavo 29 atstovai ir pavaduojantys asmenys iš šios 

COST veiklos šalių narių. Veiklos pirmininkas Fabio Miletto GRANOZIO vedė renginį. 

Pirmininkas pasveikino susirinkusius dalyvius, aptarė darbotvarkę ir pristatė pagrindinius 

valdymo bei kitų veiklos grupių lyderius išrinktus pirmajame veiklos valdymo komiteto 

posėdyje vykusiame Briuselyje, 2014 balandžio 15 d. 

 

Veiklos grupė Rolė 

Fabio Miletto GRANOZIO  Veiklos pirmininkas  

Geetha BALAKRISHNAN  Veiklos vicepirmininkė  

Jeroen VAN DEN BRINK  „WG1 Fundamentalusis supratimas“ grupės lyderis 

Gertjan KOSTER  „WG2 Sluoksnių auginimo kontrolė“ grupės lyderis 

Nini PRYDS  „WG3 Link taikymų“ grupės lyderis 

Rosalba-Tatiana- FITTIPALDI WG0-T1 grupės lyderis (Renginiai)  

Daniele MARRÉ  WG0-T2 grupės lyderis (Sklaida) 

Laurence MECHIN  WG0-T3 grupės lyderis (Jaunieji tyrėjai) 

Josep FONTCUBERTA  WG0-T4 grupės lyderis (Oksidų technologijos atities planas) 

 

Susirinkimo metu 25 šalys jau buvo prisijungusios prie šios COST veiklos, 84 atskiros 

tyrimų institucijos buvo prisijungusios prie kurios nors iš veiklos grupės, didžiausio 

susidomėjimo sulaukė “WG1-T1 Eksperimentai” ir “WG1-T2 Teorija” darbo grupės. 

Toliau pirmininkas aptarė finansinius pirmųjų metų rezultatus. Pirmiems metams viso 

skirta 140 000 €. Iki rugsėjo mėnesio jau gauta 91 000 €. Šios lėšos paskirstytos 

sekančiai: 85 750 € skirta veiklos susirinkimams organizuoti, 30 000 € jaunųjų tyrėjų 

mobilumo programai, 5 989,13 € skirta informacijos sklaidai, 18 260,87 € mokesčiams. 

COST parėmė 54 mokslininkų dalyvavimą Romos susirinkime. 

Vėliau pristatyti daro grupių vadovai. Jie trumpai aptarė atliktus ir planuojamus darbus 
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– sekančio susirinkimo organizavimas, internetinio puslapio atnaujinimas bei kita 

informacijos sklaida, jaunųjų tyrėjų mobilumo programa, oksidų technologijos atities 

planas. Valdymo komiteto nariai pritarė pristatytiems planams. 

Sekantis veiklos susirinkimas vyks Aveiro, Portugalijoje, 2015 kovo 30 – balandžio 2 

dienomis. Tai bus mokslinis grupių susirinkimas apjungiantis visas darbo grupes. Vietiniu 

organizatoriumi paskiriama Paula FERREIRA. 

 Valdymo komiteto priimtų sprendimų santrauka: 

• Rosalba FITTIPALDI paskiriama WG0-T1 (Vidiniai susirinkimai) darbo grupės 

vadove; 

• Atskirų darbo grupių susirinkimai (numatyti pirmaisiais veiklos metais) sujungti į 

vieną susitikimą, 

• Jungtinis darbo grupių susitikimas vyks Aveiro, Portugalijoje, 2015 kovo 30 – 

balandžio 2 dienomis; 

• Jauniesiems tyrėjams bus skirta atskira sesija sekančiuose veiklos moksliniuose 

susitikimuose; 

• Bus skelbiami du šaukimai jaunųjų tyrėjų mobilumo lėšoms įsisavinti, vienas 2014 

lapkričio mėn., kitas 2014 gruodžio mėn.; 

• Numatyta jaunųjų tyrėjų mokykla bus sujungta su “Tarptautine oksidų elektronikos 

mokykla 2015” (International School of Oxide Electronics 2015, ISOE2015). Šie 

mokymai vyks 2015 spalio 12-24 dienomis, Cargese, Korsikoje (Prancūzija).; 

• Nuspręsta išanalizuoti galimybę surengti sekantį valdymo komiteto susirinkimą 

„EMRS Fall meeting 2015“ metu, 2015 metų rudenį Varšuvoje, Lenkijoje. 

 

Pridedama valdymo komiteto posėdžio darbotvarkė. 

 

 

Vilniaus universiteto atstovas COST MP1308 veikloje 

Dr. Šarūnas Bagdzevičius 



    

 
 

                                            
Management Committee Meeting Agenda 

 
COST Action no. MP1308 

Action Title: Towards Oxide-Based Electronics (TO-BE) 
Venue Rome, Country Italy 23 September 2014 from 14.15  

    
   
 
1) Welcome to participants 
2) Adoption of agenda 
3) Approval of minutes and matters arising of last meeting 
4) Update from the Action Chair 

a) Status of Action, including participating countries 
b) Statistical information about participants 
c) Action budget status 
d) Report on the Annual Progress Conference. 

5) Update from the Grant Holder                 
6) Update from the COST Office  
7) Follow-up of MoU objectives 

a) Chair:   Inclusiveness policies. Joining new COST countries to the Action. 
b) WG1,2,3 leaders:  presentation of new appointed Task leaders 
c) WG0T1 Leader:  location and date of next WG meetings. Appointment of local meeting 

organizers. 
d) WG0T2 Leader:  progress of web site an startup of other dissemination activities. 
e) WG0T3 Leader:  ESR policies. STMSs: Approval of application procedures and the call 

deadline; organization of next training school 
f) WG0T4 leader:   startup of the Oxide Technology Roadmap Activity 
g) Vice Chair:   gender balance issues in our Action 

8) Action planning  
a) Activity start-up and scientific strategies of S&T Working Groups (1,2,3) as emerged in WG 

meetings 
b) Action Budget Planning 
c) Long-term planning (including anticipated locations and dates of future activities) 
d) Funding opportunities within H2020 

9) Non-COST applications to the Actions 
10) AOB 
11) Location and date of next meeting 
12) Summary of MC decisions 
13) Closing              


