
Regulamin wyboru Redaktora Naczelnego czasopisma „Arterial  Hypertension” 

  

1.Wybór Redaktora Naczelnego czasopisma „Arterial Hypertension” zwanego dalej 

Redaktorem Naczelnym, następuje na okres czterech lat kalendarzowych w przypadku 

pierwszej kadencji i dwóch lat kalendarzowych w przypadku każdej kolejnej kadencji.  

2. Kadencja Redaktora Naczelnego rozpoczyna się 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego 

po wyborze.  

3. Wyboru Redaktora Naczelnego dokonuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 

Nadciśnienia Tętniczego (ZG PTNT) w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów 

w przypadku gdy zgłoszony został jeden kandydat lub w głosowaniu niejawnym względną 

większością głosów w przypadku gdy zgłoszonych zostało dwóch lub więcej kandydatów. 

4. Konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego ogłasza ZG PTNT najpóźniej do końca 

października roku poprzedzającego rozpoczęcie nowej kadencji Redaktora Naczelnego. 

5. Kandydatury należy zgłaszać do końca listopada roku poprzedzającego rozpoczęcie nowej 

kadencji Redaktora Naczelnego. Następnie do końca grudnia roku poprzedzającego 

rozpoczęcie nowej kadencji Redaktora Naczelnego ZG PTNT podejmuje decyzję o wyborze 

Redaktora Naczelnego. 

6. ZG PTNT może podjąć również decyzję o nieogłaszaniu konkursu i podjąć decyzję o 

wydłużeniu obecnej kadencji o kolejną kadencję. Decyzja taka musi być podjęta najpóźniej do 

końca października roku poprzedzającego rozpoczęcie nowej kadencji Redaktora Naczelnego. 

7. Informacja o konkursie musi być opublikowana na stronach internetowych PTNT.  

8. Zgłoszenia składane są w formie elektronicznej na adres Sekretarza ZG PTNT podany w 

informacji o konkursie. 

9. Zgłoszenie powinno zawierać prezentację koncepcji prowadzenia i rozwoju czasopisma oraz 

życiorys kandydata, w którym powinno się uwzględnić: osiągnięcia w pracy naukowej i 

doświadczenie w redagowaniu czasopism naukowych.  

10. Konkurs uważa się za ważny, gdy przystąpi do niego co najmniej 1 kandydat. 

11. ZG PTNT podczas swojego posiedzenia może przeprowadzić indywidualne rozmowy z 

kandydatem /kandydatami/.  

12. W uzasadnionych przypadkach ZG PTNT może podjąć bezwzględną większością głosów 

w głosowaniu tajnym decyzję o odwołaniu Redaktora Naczelnego w trakcie kadencji. 

13. Redaktor Naczelny zobowiązany jest do składania corocznie do końca września danego 

roku ZG PTNT sprawozdania z działalności czasopisma. 

 

 

 
 


