REGULAMIN RADY NAUKOWEJ PTG
z dn. 26 VIII 2017
1. Rada Naukowa jest statutowym organem doradczym Zarządu PTG. Zarząd może zwracać
się o radę w każdej kwestii do każdego członka Rady.
2. Na czele Rady Naukowej stoi prezydium odpowiadające za działalność Rady, powoływane
uchwałą przez Zarząd PTG.
3. Członkiem Rady Naukowej może być tylko członek PTG z habilitacją.
4. W wyjątkowych sytuacjach prezydium lub zarząd może dokooptować do grona Rady
Naukowej doktora o wybitnych osiągnięciach.
5. Skład Rady Naukowej odnawiany jest spośród członków zwyczajnych i
korespondencyjnych do końca lutego każdego roku przez prezesa zarządu na podstawie
terminowo wpłaconych składek przez członków za dany rok.
6. W skład Rady Naukowej wchodzi się akceptując niniejszy regulamin i na wyraźną zgodę i
wolę współpracy z zarządem PTG.
7. Obowiązkiem jest utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego członków rady z
prezydium rady i zarządem. W tym celu pośredniczyć może sekretarz PTG.
8. Zadaniem członków Rady Naukowej jest wspieranie młodszych stopniem członków PTG
pod względem jakości ich prac w swoich ośrodkach akademickich, członkowie Rady
Naukowej dają pierwszeństwo w recenzowaniu i promotorstwie pozostałym członkom PTG.
9. Rada Naukowa promuje współpracę zagraniczną PTG dzięki swoim kontaktom.
10. Rada Naukowa stoi na straży poziomu naukowego wydawnictw PTG będąc jednocześnie
radą redakcyjną czasopism PTG.
11. Rada Naukowa nieodpłatnie recenzuje prace członków PTG i wydawnictw PTG, w
szczególności artykuły do organów wydawniczych PTG, poprzez odpowiednie formularze.
12. Rada Naukowa stanowi kapitułę Nagrody Honorowej PTG im. Oskara Żebrowskiego,
przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie polskim geopolitykom.
13. Prezydium Rady Naukowej wyznacza spośród swojego składu pełniącego rolę sędziowską
na zawodach Olimpiady Geopolitycznej. Może powołać 1 lub więcej sędziów, wyznaczając
sędziego głównego. Rada odpowiada również wraz z innymi za przgotowanie pytań
konkursowych Olimpiady. Wyznaczeni sędziowie wchodzą w skład Komitetu
Organizacyjnego Olimpiady Geopolitycznej z głosem doradczym.
14. Rada Naukowa pilnuje by idee i wartości promowane przez PTG nie zginęły zgodnie z
przyjętą wizją rozwoju PTG.
15. Wszelkie pozostałe kwestie nieuregulowane niniejszym dokumentem podlegają statutowi,
decyzjom Walnego Zgromadzenia PTG, decyzjom zarządu oraz decyzjom prezydium Rady.

