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בישיבתו ביום ט"ו במרחשוון, תשע"ג, 31 באוקטובר 2012 
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל־אביב לכבד את

רוברט ס' לנגר
לאות הוקרה

על מעמדו הבלתי מעורער כמדען הראשון במעלה בתחום הננו־רפואה, המהנדס המצוטט ביותר והביוטכנולוג הפורה 
ביותר; על התגליות פורצות הדרך שלו ששינו את פני עולם תעשיית המכשירים הפרמצבטיים, הכימיים, הביו־טכנולוגיים 
והרפואיים; על החלוציות שלו בפיתוח טכניקות ביו־רפואיות חדשות לגמרי, כגון מתן תרופות לא חודרני וכלי דם מהונדסים; 
על תרומתו בת עשרות השנים לבריאות הציבור ולרווחתו, שזיכתה אותו בלמעלה מ־200 פרסים חשובים, ביניהם המדליה 

הלאומית האמריקנית למדע, פרס וולף ופרס דן דויד הקשור באוניברסיטת תל אביב;
ולאות הוקרה מיוחדת

על פועלו יוצא הדופן לחיזוק קשרים אקדמיים־תעשייתיים וקידום יזמּות בתחום המדע; על הכשרתו הנלהבת לדורות של 
מומחים בננו־רפואה, ביניהם מדענים ישראליים רבים; ועל גילויי הידידות שלו למדינת ישראל ושיתופי הפעולה הפוריים 

שלו עם אוניברסיטת תל אביב,
ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל־אביב

At its session on the 31st day of October, 2012
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Robert S. Langer
in recognition

of his undisputed standing as the world’s foremost nanomedical scientist, most cited engineer 
and most prolific biotechnologist; his groundbreaking discoveries that have changed the landscape 
of the pharma, chemical, biotech and medical device industries; his pioneering of entirely new 
biomedical techniques such as non-invasive drug delivery and engineered blood vessels; his decades-
long contribution to human health and wellbeing, which has garnered him over 200 major awards, 
among them the US National Medal of Science, the Wolf Prize and the Tel Aviv University-

affiliated Dan David Prize; and
in special recognition

of his outstanding advancement of academic-industrial links and promotion of scientific entrepreneurship; 
his enthusiasm in nurturing new generations of nanomedical experts, among them many Israelis; 

and his friendship toward Israel and fruitful collaborative ties with Tel Aviv University, 
by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University


