Peter Langer
Bằng Tiến sĩ Danh dự trao ngày 14/9/2012

Tiểu sử
Giáo sư Peter Langer sinh ngày 20/02/1969 tại Hannover,
CHLB Đức, hiện là Viện trưởng Viện Hóa học, Đại học
Rostock, CHLB Đức.
Ông nhận bằng tiến sỹ tại Đại học Hannover năm 1997; Tiến
sỹ khoa học tại Đại học Göttingen năm 2001.

GS. Peter Langer
•

Viện trưởng Viện Hóa học,
Đại học Rostock, Cộng hòa
Liên Bang Đức.

Đóng góp cho Việt Nam
• Đầu tư hơn 3 triệu Euro
cho giáo dục đào tạo tại các
nước đang phát triển, trong
đó có 200000 Eur hỗ trợ sinh
viên Việt Nam.
• Thúc đẩy nhiều chương
trình trao đổi, nghiên cứu,
đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao.

GS. Peter Langer là nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực Hóa
hữu cơ tại Đức cũng như châu Âu với hơn 670 bài nghiên cứu
đăng trên các tạp chí quốc tế lớn. Ông cũng tham gia hướng
dẫn hơn 90 tiến sỹ và hơn 70 Thạc sỹ khoa học tại CHLB Đức,
ngoài ra ông cũng tham gia hướng dẫn và cố vấn khoa học cho
hơn 150 nghiên cứu sinh, sinh viên quốc tế.
Giáo sư cũng đã nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu quốc tế
trong đó có: bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Bang Yerevan,
Cộng hòa Armenia, Giáo sư danh dự của Đại học Mosul,
Iraq; Giáo sư danh dự của Đại học Granma (Cuba); Tiến sĩ
danh dự của Đại học Tishreen, Lattakia (Syria); Tiến sĩ danh
dự của Đại học Debrecen (Hungary); Tiến sĩ danh dự của Đại
học Quốc gia Al-Farabi Kazakh Almaty (Kazakhstan); Tiến sĩ
danh dự của Đại học Amity, Ấn Độ; Tiến sĩ danh dự của Đại
học Yerevan, Armenia Thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học
các quốc gia: Pakistan, Armenia.

Đóng góp tại Việt Nam
GS. Peter Langer đã đầu tư hơn 3 triệu Euro cho giáo dục,
đào tạo tại các nước đang phát triển trong đó có 200.000
euro hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam. Thúc đẩy nhiều hoạt
động trao đổi khoa học, hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao cũng như hỗ trợ nghiên cứu chất

lượng cao tại các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là tại
Việt. Giáo sư đã dành nhiều tâm huyết cho các chương trình
nghiên cứu chất lượng cao và đào tạo sau đại học tại Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Có hơn 50 bài nghiên
cứu khoa học do GS. Peter Langer và các nghiên cứu sinh
Trường ĐHKHTN phối hợp thực hiện được xuất bản trên các
tạp chí khoa học quốc tế uy tín.
Hiện nay, GS. Peter Langer vẫn tiếp tục phát triển hợp tác
với các nhà khoa học Việt Nam như: tham gia Dự án Rohan
Catalysis SDG, tham gia hội đồng biên tập Tạp chí Hóa học
(Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Danh hiệu Tiến sĩ Danh dự

Đánh giá cao công lao đóng góp của GS. Peter Langer trong
trao đổi khoa học, hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao cũng như hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu
sinh của Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao tặng
bằng Tiến sỹ Danh dự cho GS. Peter Langer vào năm 2012.

