
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את

פרופ’ פטריק אבישר
בהוקרה לאיש אקדמיה רב-זכויות, נשיא האוניברסיטה הפוליטכנית הפדראלית בלוזאן )EPFL(, המוביל מוסד זה 

למצוינות אקדמית בינלאומית, לשירות לקהילה ולפלורליזם; לאות כבוד לרופא וחוקר מבריק בתחום מדעי העצב 

המעמיק לבחון את עיבוד המידע במוח, את התפתחותם של תאים ואת תפקודם לטובת מציאת טיפול במחלות ניווניות 

של רקמת העצבים; לחבר האקדמיות הלאומיות השוויצריות לרפואה ולהנדסה, מלומד עטור פרסים, שהקדיש מזמנו 

לחינוכו של הדור הבא של מדענים במלאו תפקידים אקדמיים מרכזיים; לאות הערכה למנהיג מוערך ומנוסה בעולם 

המחקר ומייסדן של שלוש חברות הזנק לביוטכנולוגיה, על תרומתו לשיתוף פעולה אמיץ בין התעשייה לאקדמיה למען 

שוויץ כולה; ומתוך הכרת טובה לעמית ושותף הנרתם למען טיפוח קשרי המחקר בין שוויץ וישראל ולקידום שיתוף 

הפעולה עם המכונים לחקר המדבר ע”ש יעקב בלאושטיין, ובכך תורם לפיתוח הנגב לרווחת כל יושביו,
ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה

The Senate and the Executive Committee of 
Ben-Gurion University of the Negev 

hereby resolve to honor

Prof. Patrick Aebischer
In recognition of a distinguished academic, president of the École Polytechnique Fédérale 

de Lausanne (EPFL), who has led this institution to international academic excellence, 
community service and pluralism; in acknowledgement of a doctor and a brilliant scholar 
in the field of neuroscience, who has examined information processing in the brain and 
the development and function of cells in the search for treatment for neuro-degenerative 

diseases; in appreciation of a member of the Swiss Academies of Medicine and
Engineering, an award-winning scholar who has devoted his time to educating the 
next generation of scientists while serving in key academic positions; in appreciation 
of a respected and experienced leader in the realm of research, the founder of three 

biotechnology start-ups, for his contribution to the close collaboration between industry
and academia for the advancement of Switzerland as a whole; and in gratitude to a colleague 

and partner, who supports the fostering of research ties between Switzerland and Israel 
through promoting cooperation with the Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, 
thus contributing to the development of the Negev for the benefit of all its inhabitants,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto
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