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Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Przewodniczącego Rady 

Naukowej - Redaktora Naczelnego Multimedialnej Platformy Edukacyjnej Polskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) – wersja z 2021 roku 

 

1. Kadencja Przewodniczącego Rady Naukowej - Redaktora Naczelnego Multimedialne 

Platformy Edukacyjnej PTK („MPE”), wybieranego w trybie konkursowym w 

konkursie ogłaszanym przez Zarząd Główny („ZG”) PTK, trwa dwa lata.  

 

2. W drugim półroczu drugiego roku kadencji, jednak nie później niż na 3 miesiące 

przed upływem kadencji, ZG PTK w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Rady Naukowej - Redaktora Naczelnego MPE PTK w trybie bez 

konkursowym na następną kadencję. Przedłużenie okresu pełnienia funkcji, w tym 

trybie, może być dokonane na nie więcej niż dwie kolejno po sobie następujące 

kadencje. Po tym okresie należy rozpisać konkurs, w którym nie może uczestniczyć 

dotychczasowy Przewodniczący Rady Naukowej – Redaktor Naczelny. 

 

3. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Naukowej - Redaktora 

Naczelnego MPE jest określane w osobnej uchwale przez ZG PTK. 

 

4. Postępowanie konkursowe na stanowisko Przewodniczącego Rady Naukowej - 

Redaktora Naczelnego MPE przeprowadza  Komisja ds. Konkursów i Przetargów ZG 

PTK wybierana przez ZG PTK.  Członkiem Komisji konkursowej nie może być 

osoba, która zamierza ubiegać się o stanowisko Redaktora Naczelnego.  

 

5. Informacja o konkursie jest umieszczona na stronie internetowej PTK. Termin 

składania wniosków upływa minimum po 4 tygodniach od daty ogłoszenia. 

 

6. Wnioski składane są w siedzibie ZG PTK w Warszawie. 

 

7. Zgłoszenie – w przypadku kandydata na Przewodniczącego Rady Naukowej - 

Redaktora Naczelnego MPE PTK  powinno zawierać prezentację koncepcji 
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prowadzenia i rozwoju portalu możliwości finansowania, zarys modelu 

funkcjonowania Rady Naukowej oraz życiorys Kandydata, w którym powinno się 

uwzględnić: osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz 

dotychczasowe doświadczenia w redagowaniu portali internetowych i/lub czasopism 

naukowych. 

 

8. Jeżeli nie zgłosi się żaden kandydat, Komisja może przedłużyć termin zgłaszanie ofert 

jednorazowo o kolejny miesiąc, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Jeżeli 

również w przedłużonym terminie nie zgłosi się żaden kandydat, komisja o zaistniałej 

sytuacji niezwłocznie informuje Zarząd Główny PTK.  W takiej sytuacji Zarząd 

Główny PTK może na ten okres powierzyć wybranej osobie pełnienie obowiązków 

Przewodniczącego Rady Naukowej - Redaktora Naczelnego MPE PTK.  

 

9. Komisja Konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatem 

/kandydatami/ na Przewodniczącego Rady Naukowej - Redaktora Naczelnego 

platformy internetowej PTK.  

 

10. Zasadniczymi kryteriami oceny Kandydata na Przewodniczącego Rady Naukowej - 

Redaktora Naczelnego platformy internetowej PTK, które ocenia w sposób tajny 

każdy z członków Komisji jest: 

a) dotychczasowe doświadczenie w redagowaniu portali internetowych i/lub 

czasopisma naukowego lub wcześniejsza współpraca z takimi podmiotami - skala 

ocen od 0 do 10 pkt 

b)  ugruntowana pozycja Kandydata w środowisku kardiologicznym, zarówno 

polskim, jak i zagranicznym - skala ocen od 0 do 10 pkt. 

c) wizja prowadzenia i rozwoju portalu, w tym wizja pracy Rady Naukowej - skala 

ocen od 0 do 10  pkt. 

d) znajomość nowoczesnych technologii informatycznych, pozwalających na 

nadzorowanie pracy obsługi technicznej portalu – skala ocen od 0 do 10 pkt. 

e) deklarowana dyspozycyjność pozwalająca na poświęcenie czasu na pracę na funkcji 

Przewodniczącego Rady Naukowej - Redaktora Naczelnego platformy internetowej 

PTK - skala ocen od 0 do 10 pkt. 

e) propozycje finansowania MPE PTK – skala ocen od 0-10 
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11. Członkowie Komisji w sposób tajny punktują każde z 6 kryteriów wskazanych w 

punkcie poprzedzającym. Średnia ocen wszystkich obecnych członków Komisji 

decyduje o stworzeniu listy rankingowej preferowanych kandydatów. Następnie 

Komisja w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, wybiera 

rekomendowanego przez Komisję kandydata na Przewodniczącego Rady Naukowej - 

Redaktora Naczelnego MPE PTK, którego zgłasza Zarządowi Głównemu do 

akceptacji. 

 

12. W każdym głosowaniu 1 członek Komisji dysponuje 1 głosem.  

 

13. W przypadku, gdy w wyniku głosowania, o którym mowa w punkcie 11 najwyższą 

liczbę punktów uzyska więcej niż jeden kandydat odbywają się kolejne głosowanie 

wyłącznie na tych z największą liczbą głosów, nie więcej jednak niż 3 kolejne 

głosowania.  W przypadku, gdy kolejne głosowania nie przynoszą rozstrzygnięcia, 

Komisja przekazuje listę kandydatów z największą liczbą głosów Zarządowi 

Głównemu, który podejmuje ostateczną decyzję o wyborze Przewodniczącego Rady 

Naukowej - Redaktora Naczelnego MPE PTK.    

 

14. Każde głosowanie dokonywane jest na jednakowych kartach do głosowania, lub 

ostemplowanych pieczęcią PTK, zawierających zestaw nazwisk kandydatów  

w kolejności alfabetycznej, lub w wersji elektronicznej na platformie Członkowie 

PTK.  

 

15. Każde głosowanie dokonywane jest poprzez zaznaczenie nazwiska wybieranego 

kandydata i pozostawienie niezaznaczonych pozostałych kandydatów. 

 

16. Glos jest nieważny w przypadku :zaznaczenie więcej niż jednego kandydata. Głosów 

nieważnych nie bierze się pod uwagę. 

 

17. Karta, na której żadne nazwisko nie zostało zaznaczone, jest ważna i traktowana jest 

jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu. 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  


