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1. Veiklos valdymo komiteto pirmininkė dr. Ioana Galleron (Prancūzija) trumpai pristatė 
veiklos tikslus ir uždavinius bei struktūrą, pasveikino naujus narius. Keturių darbo grupių 
vadovai pristatė darbo grupėse nuveiktus darbus. Už COST veiklos finansus atsakingos 
institucijos (angl. Grant holder), Adam Mickiewicz universiteto Poznanėje (Lenkija) atstovas 
Marek Holowiecki priminė dalyviams kaip teisingai užpildyti ataskaitas, kad nekiltų 
problemų gaunant kompensaciją už kelionės išlaidas. Veiklos sklaidos grupės vadovas Prof 
Geoffrey Williams (Prancūzija) pristatė veiklos tinklapio apmatus ir pirmojo pranešimo 
spaudai tekstą. 
 
2. Susitikimo dalyviai išsiskyrė į dvi darbo grupes. Aš dalyvavau WG1 (HSM 
(Humanitarinių ir Socialinių Mokslų) mokslo vertinimo konceptualiosios prieigos), kuriai 
vadovauja dr. Michael Ochsner (Šveicarija), susitikime. Jame buvo aptarta HSM vertinimo 
specifika kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių, pastebėta, kad yra daug skirtumų vertinimo 
sistemose, tačiau yra ir panašias vertinimo praktikas taikančių šalių (pvz. Čekijos Respublika, 
Latvija, Lekija, Šveicarija, Vokietija, Austrija). Susitikime taip pat buvo aptarti šios darbo 
grupės tikslai, numatyti pirmajam veiklos metų laikotarpiui: bibliografijos apie HSM 
vertinimą rinkimas, konkrečių, kiekvienoje šalyje veikiančių, vertinimo praktikų aprašai, 
smulkesnių darbo grupės pogrupių sudarymas. Buvo nuspręsta sudaryti šiuos darbo grupės 
pogrupius, apimsiančius įvairius HSM vertinimo aspektus: 
 

• teisiniai klausimai; 
• vertinimo praktikų apžvalga; 
• recenzavimo metodai; 
• kokybės samprata tyrėjų akimis; 
• tyrėjų požiūris į vertinimo sistemas HSM; 
• bibliografija. 

 
3. Įvyko specialios jaunųjų tyrėjų (angl. Early Career Investigators) interesus atstovaujančios 
grupės, kurios koordinatore buvau išrinkta aš, pirmasis susitikimas. Jame buvo nuspręsta, kad 
grupės nariai atliks interviu su HSM jaunaisiais tyrėjais kiekvienas savo šalyje ir taip bandys 
identifikuoti svarbiausias problemas, su kuriomis jaunieji tyrėjai susiduria vertinimo 
kontekste.  
 
4. Pristatytos įvairiose šalyse egzistuojančios HSM duomenų bazės. Aš pristačiau duomenų 
bazę "Lituanistika".  
 
5. Posėdžio pabaigoje grupių vadovai trumpai pristatė savo darbo grupėse priimtus 
nutarimus. Buvo pristatytas veiklos tinklapio adresas (www.enressh.eu), aptarti tolimesni 
veiklos etapai. 
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