
ПРОФ. ДР ЖАН-ПЈЕР БУРГИЊОН 

Председник Европског савета за истраживања 

 

Проф. др Жан-Пјер Бургињон (Jean-Pierre Bourguignon) је 

француски математичар и актуелни председник Европског савета 

за истраживање (од јануара 2014. године).  

 

Рођен је 21. јула 1947. године у Лиону, Француска. Током своје 

целокупне каријере радио је као научни саветник Националног 

центра за научна истраживања (Centre National de la Recherche 

Scientifique). Такође, био је професор на Политехничком факултету 

(École polytechnique) од 1986. до 2012. године. Од 1990. до 1992. 

био је председник Друштва математичара Француске (Société 

Mathématique de France) и председник Европског друштва 

математичара (European Mathematical Society) од 1995. до 1998.  

 

Проф. др Жан-Пјер Бургињон је од 1994. до 2013. године био директор Института за напредне 

научне студије (Institut des Hautes Études Scientifiques), међународне истраживачке институције у 

близини Париза у Француској која представља европски пандан Институту за напредне студије у 

Принстону (Institute for Advanced Study in Princeton). У оквиру Европског савета за истраживања, 

био је такође први председавајући панела Европског савета за истраживање у области 

математике за почетна средства. Oд 2002. до 2006. био је члан Одбора организације EuroScience, 

као и члан неколико одбора Отвореног форума EuroScience (ESOF) од 2004. године. 

 

Професор Бургињон је добитник награда Prix Paul Langevin 1987. године и Prix du Rayonnement 

Français у области математичких наука и физике Академије наука у Паризу 1997. године. Такође је 

инострани члан Шпанске краљевске академије наука (Royal Spanish Academy of Sciences). Током 

2005. године, изабран је за почасног члана Друштва математичара Лондона (London Mathematical 

Society) и био је секретар одељења за математику у склопу Академије Европе (Academia 

Europaea). Током 2008. године именован је за почасног доктора наука Универзитета Кеио у Јапану 

(Keio University), а 2011. године и за почасног доктора наука Универзитета Нанкаи у Кини (Nankai 

University). Године 2017. изабран је за почасног члана Немачког удружења математичара (German 

Association of Mathematicians). 

 

Поред матерњег француског језика, течно говори енглески и немачки.  

 


