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Liublijanoje vykusį susitikimą sudarė trys pagrindinės dalys: valdymo komiteto 

posėdis, veiklos darbo grupių sesijos (balandžio 19 d.) bei baigiamoji konferencija (balandžio 20-21 

d.). Valdymo komiteto posėdyje buvo pristatyta ataskaita už baigiamuosius veiklos metus ir aptarti 

per visą veiklos laikotarpį pasiekti rezultatai. Apibendrinta konstatuojant, kad veiklos metu pasiekti 

ar viršyti visi numatyti rezultatai, biudžetas panaudotas pagal planą ir COST veiklų finansines 

taisykles.  

Darbo grupių sesijų metu aptarta darbo grupių veikla per visą laikotarpį bei susutarta 

dėl tolimesnio bendradarbiavimo šiai COST veiklai pasibaigus. Visos 12 darbo grupių numato tęsti 

bendradarbiavimą COST veiklai pasibaigus, daugiausiai rengiant bendras mokslines publikacijas, 

renkant duomenis pagal bendrus tyrimo protokolus bei telkiant resursus numatytomis temomis.  

Lietuvos atstovės nuo Mykolo Romerio universiteto (MRU) doc. dr. Rasa Erentaitė 

bei prof. dr. Jolanta Sondaitė dalyvavo devintosios darbo grupės, vykdančios tarptautinį tyrimo 

projektą “Kūno įvaizdis,  išvaizda ir savęs pristatymas darbo vietoje“ posėdyje. Į šį tarptautinį 

tyrimo projektą įsitraukę ir Lietuvos atstovės. Darbo grupės posėdyje tarp kitų šalių doc.dr. Jolanta 

Sondaitė pristatė Lietuvoje surinktų duomenų analizės rezultatus, gavo atgalinį ryšį iš tarptautinio 

projekto vadovės prof. dr. Silvana Greco. Planuojamai bendrai publikacijai (mokslo studijai) 

Lietuvos tyrėjos pasiūlė savo skyrių. Šiuo metu dėl studijos publikavimo vyksta derybos su 

akademinėmis leidyklomis. 

Baigiamojoje veiklos konferencijoje buvo pristatytos detalios visų darbo grupių 

ataskaitos bei ateities planai. Pristatymai ir ataskaitos skelbiami veiklos tinklalapyje 

www.appearancematters.eu/FINAL-CONFERENCE . Konferencijos metu taip pat naujausią savo 

veiklą pristatė kvietiniai pranešėjai, o tyrėjai turėjo galimybę paviešinti savo tyrimų rezultatus 

stendinių pranešimų sesijoje. Joje Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatus pristatė ir Lietuvos atstovė 

doc.dr. Rasa Erentaitė (Erentaitė, R., & Vosylis, R. The role of idetity consolidation and appearance 

satisfaction as protective factors against self‐ objectification in adolescence).  
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