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Prof. dr Henryk Malewski 
Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie, Litwa 

Podpisanie Umowy o współpracy  
z Akademią Humanistyczną  

im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 

16 października 2017 r. Rektor Akademii Humanistycznej im. Alek-
sandra Gieysztora w Pułtusku (Polska) prof. dr. hab. Adam Koseski i 
Prezes Stowarzyszeniem Naukowców Polaków Litwy prof. dr Henryk 
Malewski podpisali Umowę o współpracy.  

Strony podpisały niniejszą Umowę z myślą o realizowaniu wspól-
nych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych, 
sprzyjaniu i umacnianiu dobrosąsiedzkich stosunków polsko-litewskich 
oraz wspieraniu aktywności naukowej Polaków na Litwie. Przewidziana 
jest współpraca w dziedzinach naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz 
innych, które znajdują się w kręgu zainteresowań umawiających się 
Stron i nie są sprzeczne z ich aktami założycielskimi oraz prawodaw-
stwem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. Strony uzgad-
niają następujące platformy współdziałania: 

– wymianę informacji z zakresu badań naukowych, doświadczeń dy-
daktycznych, publikacji oraz dotyczących programów komputerowych 
wspomagających badania; 

– wymianę kadry naukowej;  
– organizację szkoleń, przeprowadzanie wykładów i innych zajęć 

dydaktycznych;  
– wspólne opracowanie podręczników, prac naukowych oraz innych 

publikacji o charakterze naukowym bądź dydaktycznym, recenzowanie 
prac naukowych, ocenianie badań realizowanych w ramach seminariów 
(studiów) doktoranckich na wniosek jednej ze Stron;  

– możliwość publikowania w pismach naukowych wydawanych 
przez Strony.  

Podpisanie Umowy było naturalnym krokiem, który zapoczątkowała 
współpraca z Wydziałem Administracji Akademii Humanistycznej im. 
Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, którego dziekanem jest prof. Ma-
riusz Róg. Przedstawiciele Akademii biorą udział w konferencjach orga-
nizowanych przez SNPL. AH będzie partnerem konferencji SNPL, która 
się odbędzie w 2018 r. Dziekan Wydziału Administracji prof. AH Ma-
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riusz Róg jest członkiem Rady Naukowej „Rocznika SNPL”, do której 
został również wybrany dr hab. Radosław Lolo, profesor AH w Pułtu-
sku. Wielu znanych naukowców tej uczelni recenzuje artykuły naukowe 
zamieszczane w „Roczniku SNPL”. 

 
 
 
 

Fot. 1. Przy popiersiu patrona Akademii Humanistycznej w Pułtusku Prezes SNPL prof. 
dr Henryk Malewski i Rektor uczelni prof. dr hab. Adam Koseski 
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