
 
Lietuvos atstovės COST veiklos CA 15221 "Veiksmingi instituciniai modeliai, skatinantys 
nuoseklią mokymo, mokymosi, tyrimų ir rašymo sąveiką"valdymo komitete 

doc. dr. Jolantos Šinkūnienės 
 

ATASKAITA 
 

apie dalyvavimą pirmajame veiklos valdymo komiteto posėdyje, vykusiame 
2016 m. spalio 24 dieną, Briuselyje, Belgijoje. 

 
Susitikime dalyvavo atstovai iš 22 šalių. 
 
1. COST veiklą administruojantys darbuotojai dr. Rossella Magli ir Ms Carmencita 
Malimbam supažindino dalyvius su COST veikloms taikomais teisiniais, finansiniais ir 
administraciniais reikalavimais ir veiklos teikiamomis galimybėmis. 
 
2. Oficialaus balsavimo metu vienbalsiai išrinkta Veiklos valdymo komiteto pirmininkė 
(angl. chair) - dr. Alison Farrel (Airija), bei pirmininkės pavaduotoja dr. Katrin Girgensohn 
(Vokietija). Išrinkta už COST veiklos finansus atsakinga institucija (angl. Grant holder), 
National University of Ireland (Airija), bei jos atstovė – dr. Alison Farrel. 
 
3. Naujai išrinkta Veiklos valdymo komiteto pirmininkė trumpai pristatė veiklos tikslus, 
uždavinius, darbo grupes (šie aspektai išsamiai aprašyti Veiklos Memorandume1). 
Nuspręsta, kad pagrindinę veiklos grupę (angl. core group) sudarys: 
 
Veiklos valdymo komiteto pirmininkas 
Veiklos valdymo komiteto pirmininko pavaduotojas 
Darbo grupių vadovai (3) 
Trumpalaikių mokslinių stažuočių (angl. Short Term Scientific Missions (STSM)) 
koordinatorius 
Vidinės komunikacijos/sklaidos koordinatorius  
Išorinės komunikacijos/sklaidos koordinatorius  
COST veiklos finansų vadybininkas (projekto administratorius, dirbantis už COST veiklos 
finansus atsakingoje institucijoje). Šis vadybininkas gali būti pagrindinėje veiklos grupėje, 
bet neturės balsavimo teisės. 
 
4. Veiklos valdymo komiteto pirmininkė priminė bendrus COST organizacijos principus, 
skatinančius į veiklą įtraukti jaunuosius tyrėjus (angl. Early career investigators), remtinų 
šalių atstovus (angl. Inclusiveness target countries) bei užtikrinti lyčių pusiausvyrą (angl. 
gender balance). Dr. Alison Farrel taip pat pabrėžė, kad šiuo metu jau vyksta remtinų šalių 
atstovų pritraukimas į veiklą, tačiau ypatingą dėmesį dar reikia skirti lyčių balansui (angl. 
gender balance), nes kol kas dalyvių moterų yra žymiai daugiau nei vyrų. 
 
5. Susitikimo dalyviai pasiskirstė į darbo grupes ir aptarė savo darbo grupės tikslus ir jų 
įgyvendinimo priemones, taip pat išrinko kiekvienos darbo grupės vadovus, kuriais tapo: 
 
WG 1 (Mokymas ir mokymasis, angl. Teaching and Learning) – Peter Musaeus (Danija) 

																																																								
1 http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15221 



WG 1 2 (Moksliniai tyrimai ir rašymas, angl. Researching and Writing) – Djuddah Leijen, 
(Estija) 
WG 1 3 (Mokymo, mokymosi, mokslinių tyrimų ir rašymo ribos ir paribiai, angl. Frontiers 
and Borderland across Teaching, Learning, Research and Writing) – Ide O Sullivan (Airija) 
 
Trumpalaikių mokslinių stažuočių (angl. Short Term Scientific Missions (STSM)) 
koordinatore išrinkta Katerina Kanellopoulou (Graikija). 
Vidinės komunikacijos/sklaidos koordinatore išrinkta Maria Freddi (Italija) 
Išorinės komunikacijos/sklaidos koordinatorius neišrinktas, nuspręsta, kad tai bus padaryta 
per kitą veiklos valdymo komiteto posėdį. 
 
6. Išsamiai aptarti veiklos uždavinių įgyvendinimo terminai pirmaisiais veiklos metais bei 
pirmųjų metų biudžetas. 
 
Dr. Alison Farrel pristatė pirmaisiais veiklos metais numatytus renginius: susitikimus, 
praktinį seminarą, trumpalaikes mokslines stažuotes ir sklaidos renginį. Numatytos šios 
preliminarios datos: 
 

• Praktinis seminaras: 2017 m. vasario 21-22.  Seminaro tema - kokybinių duomenų 
rinkimo ir analizės metodai. 

• Veiklos valdymo komiteto susitikimas: 2017 m. vasario 23 
• Darbo grupių susitikimai: 2017 m. vasario 23-24 
• Pagrindinės grupės susitikimas 2017 m. vasario 24 

 
Šie susitikimai vyks Maynooth universitete, Airijoje. 
Taip pat buvo aptarti sklaidos renginių ir trumpalaikių mokslinių stažuočių planai. 
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