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Regulamin Kształcenia Ustawicznego z dnia 28 czerwca 2021 r . 

 

§ 1 

1. Prowadzenie działalności promującej wiedzę z zakresu fizyki medycznej jest 
jednym ze statutowych zadań Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. 
Towarzystwo w sposób aktywny, podejmując liczne inicjatywy o charakterze 
konferencyjnym i szkoleniowym przyczynia się do rozwoju naukowego i 
zawodowego fizyków medycznych w Polsce, w tym członków Towarzystwa. 

 
2. Członek Towarzystwa ma prawo do aktywnego oraz biernego uczestnictwa we 

wszystkich inicjatywach promujących wiedzę z zakresu fizyki  medycznej 
prowadzonych pod patronatem Towarzystwa. 

 
3. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej wspiera członków 

Towarzystwa w działaniach zmierzających do podnoszenia kompetencji 
zawodowych. 

 
 

        § 2 

1. Zarząd Główny PTFM wprowadza z dniem 28 czerwca 2021 r  jednolity 
System Ewaluacji aktywności naukowej członków Towarzystwa. 

 
2. Ewaluacja aktywności naukowej jest dobrowolna. 
 
3. Ocenę ewaluacji aktywności naukowej członków Towarzystwa prowadzi 

Zarząd Główny (ZG) Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (PTFM) na 
podstawie dowodów załączonych przez wnioskującego.  Jest ona podstawą 
do nadania przez ZG tytułu Eksperta Fizyki Medycznej.  

 
4. Ewaluacji podlegają aktywności przewidziane w Systemie Ewaluacji. 
 

 

§ 3 

1. Członkowie Towarzystwa mają prawo zgłaszania wniosków i propozycji 
dotyczących zmian w Systemie Ewaluacji. 

 
2. System Ewaluacji, może zostać zmieniony jeden raz w czasie trwania kadencji 

ZG.   



2 
 

3. System Ewaluacji  musi zostać wprowadzony  na drodze uchwały ZG. Będzie 
obowiązywał od 1 stycznia nowego roku.  

 
4. Jeżeli Kandydat przedstawi niezgodne z prawdą dane o swoim ustawicznym 

szkoleniu – tytuł zostanie automatycznie skasowany lub nie zostanie 
przyznany. W takiej sytuacji Kandydat ma prawo odwołania się do Sądu 
Koleżeńskiego Towarzystwa. 

 
5. Sąd Koleżeński Towarzystwa, rozstrzyga wszelkie sporne sprawy, a 

orzeczenie jest obowiązujące dla ZG. 
 

 
§ 4 

 1. Tytuł Eksperta Fizyki Medycznej może być nadany tylko osobie posiadającej 
specjalizację w dziedzinie Fizyka Medyczna.  

2.   Tytuł, Eksperta Fizyki Medycznej, jest nadawany uchwałą ZG po spełnieniu 
przez Kandydata kryteriów ustawicznego szkolenia wg. punktacji zawartej w 
Systemie Ewaluacji  

 3.  Tytuł nadawany jest na okres 5  lat i wygasa automatycznie po tym okresie.  

4.   Ponowne nadanie tytułu wiąże się ze spełnieniem przez Kandydata kryteriów 
ustawicznego szkolenia  

5.   Jeżeli w czasie odnawiania tytułu Kandydatowi zabraknie 15% z łącznej, 
wymaganej liczby punktów, może On warunkowo otrzymać przedłużenie tytułu. 
Jednak taka sytuacja może zdarzyć się tylko jeden raz. 

6.  Ekspertem nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym 
wyrokiem za czyn związany z wykonywaniem zawodu fizyka medycznego. 
Jeżeli taki wyrok zapadł, wówczas tytuł eksperta jest z automatu kasowany.  


