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Nuria Fernández Pérez, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

certifica:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària haguda el dia 
30 juliol de 2008, va aprovar per unanimitat el 
nomenament del Sr. Boris Mordukhovich com a 
Doctor Honoris Causa per la Universitat d’Alacant.

I perquè així conste, firme i segelle el present cer-
tificat, a Alacant dos de setembre de dos mil huit.

Vist i plau
Ignacio Jiménez Raneda

Nuria Fernández Pérez, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

certifica:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad 
de Alicante, reunido en sesión ordinaria el día 
30 de julio de 2008, aprobó por unanimidad el 
nombramiento de D. Boris Mordukhovich como Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Alicante.

Y para que así conste, firmo y sello la presente 
certificación, en Alicante a dos de septiembre de 
dos mil ocho.
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El Consell de Govern i el Claustre de Doctors, revestits dels ornaments que els siguen propis, es reuniran al 
pati de la Facultat de Dret, des d’on es formarà el seguici acadèmic.

A l’hora fixada, i mentre el cor interpreta el Canticorum jubilo, el seguici acadèmic entrarà al Paranimf 
i tots seuran d’acord amb el protocol establert. El candidat al grau de doctor i el seu padrí esperarà a 
l’avantsala fins que siguen cridats.

El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus, que hom ha d’escoltar dret i amb el cap descobert.

El rector diu:
“Doctors i doctores, seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió. La Sra. secretària general farà la lectura de 
l’acta de nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant a favor del senyor Boris 
Mordukhovich”. 

La secretària general llig l’acta.

El rector diu:
“El Senyor Degà de la Facultat de Ciències conduirà i acompanyarà el candidat al grau de doctor davant 
de tots els que estem ací reunits”.

El cor interpreta el Cum decore.

L’entrada es farà d’acord amb l’ordre següent: davant, el padrí i el candidat al grau de doctor, situat aquest 
a la dreta, i a continuació, el degà.

El seguici saludarà la presidència amb una inclinació de cap i ocuparà a continuació els llocs prèviament 
disposats, mentre el degà torna al seu lloc.



El rector invita el padrí del doctorand a fer la presentació dels mèrits del candidat.

“Que el senyor Marco Antonio López Cerdá faça la laudatio del candidat”.

El padrí pronuncia l’elogi del doctorand i conclou amb aquestes paraules:

“Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 

sol·licite amb tota consideració i encaridament demane que s’atorgue i es conferisca al senyor Boris 

Mordukhovich el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant”. 

En acabar l’elogi, el rector pregunta al Claustre:

“Esteu d’acord que el senyor Boris Mordukhovich siga revestit amb els atributs doctorals honoris causa?”

El Claustre respon:

“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació, el rector, dirigint-se al senyor Boris Mordukhovich i al padrí, diu:

“Acosteu-vos”.

El rector diu:

“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa al senyor Boris Mordukhovich”.

El rector diu al candidat:

“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim 

el grau de doctor honoris causa. I, com a símbol de tan alt honor, us imposem aquest birret, com a 

corona dels vostres estudis i mèrits”.

“El vostre padrí us lliurarà els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicarà el significat”.

El padrí mostra al candidat el Llibre de la ciència obert i diu:

“Heus ací el llibre que simbolitza els secrets de les ciències”.



A continuació li imposa l’anell mentre diu:
“A la mà us pose aquest anell d’or com a símbol de la vostra unió amb la ciència i amb 
aquesta Universitat”.

Per últim li lliura els guants blancs, dient:
“Rebeu, finalment, els guants blancs, com a símbol de la fortalesa que les vostres mans han de conservar, 
i també com a signe de la vostra altíssima dignitat”.

El padrí i el candidat s’abracen, mentre el padrí afegeix:
“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.

A continuació li lliura el títol de doctor honoris causa.

El rector diu als assistents:
“La Sra. secretària general prendrà promesa de fidelitat al nou doctor”.

La secretària general diu:
“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”.

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.

Continua la secretària general dient:
“I, en primer lloc, sempre i onsevulla que us trobàreu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la 
Universitat d’Alacant, i l’ajudareu i li prestareu concurs, suport i consell en els assumptes i els negocis 
universitaris, sempre que us siga requerit?”.

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.



El rector diu:
“He rebut la vostra promesa. La Universitat d’Alacant n’és testimoni i en serà jutge si falteu al compromís.” 
“Seieu.”

El cor interpreta la cantata número 147 de Bach Jesus bleibet meine Freunde.

El rector invita el nou doctor a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula el senyor Boris Mordukovich”.

En finalitzar el discurs, el rector diu:
“Ara es lliuraran els premis extraordinaris; la Sra. secretària general en farà la lectura”.

Els receptors dels premis extraordinaris de doctorat, llicenciatura, arquitectura, enginyeria i diplomatura, pugen 
a l’estrada a recollir el certificat corresponent.

A continuació el Rector diu:
“Ara es lliurará la Medalla d’Or de la Universitat d’Alacant al Sr. Manuel Peláez Castillo”.

La secretària general fa la lectura de l’acord corresponent, i crida a l’estrada a l’interesat. 

Discurs de benvinguda del rector.

En finalitzar el discurs, la secretària general diu:
“Tots drets”.

Seguidament, el cor interpreta el Gaudeamus Igitur.

El rector donarà per acabada la cerimònia dient:
“S’alça la sessió”.
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Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anònim s. VIII

Cum decore
Tielman Susato

Jesus bleibet meine Freunde
Johann Sebastian Bach

Gaudeamus igitur
G. F. Händel

Direcció del cor

Francesc Valldecabres
Coral de la Universitat d’Alacant

Agraïments

Coral de la Universitat d’Alacant
Francesc Valldecabres
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R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.

Vivat et res publica,
et qui illam regit;
vivat nostra civitas.
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.

Vivat nostra societas,
vivant studiosi,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.

Vivant omnes virgines,
graciles, formosae;
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

Pereat tristitia,
pereant osores,
pereat Diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrissores.

Alma mater floreat,
quae nos educavit,
caros et comilitones.
Dissitas in regiones,
sparsos congregavit.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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Personal. El professor Borís Mordukhovich va nàixer a Moscou el 8 d’abril de 1948. És casat i té dues filles. 
Al desembre de 1988 va emigrar amb la seua família als Estats Units i la seua residència actual es troba 
a Ann Arbor (Michigan)

Formació acadèmica i primers passos. Va començar la seua carrera investigadora en la Belarus State University 
(Minsk, Bielorússia) al final dels anys 60. El 1973 va defensar la seua tesi doctoral en matemàtica aplicada, 
sota la direcció del professor Rafail Gabasov, en temes d’existència i condicions necessàries d’optimitat en 
control òptim. 

Camps d’investigació i breus notes sobre les seues aportacions més rellevants. A mitjan anys 70, a més del 
control òptim, desenvolupa la seua investigació en noves línies, l’anàlisi no diferenciable i l’optimització, i les 
seues aportacions en aquest camp li atorguen fama mundial. És creador de potents construccions matemàtiques 
de diferenciació generalitzada, que avui dia porten el seu nom, com són el con normal límit, el subdiferencial 
de Mordukhovich (1976) o la noció de coderivada de multifuncions (1980). Aquestes construccions exerceixen 
un paper central en la teoria moderna d’anàlisi variacional i diferenciació generalitzada. A més, el professor 
Mordukhovich ha aconseguit destacats èxits en diferents àrees d’investigació, com el de les equacions en 
derivades parcials, sistemes dinàmics, o aplicacions a l’enginyeria, ciències del medi ambient, economia i 
mecànica.

Situació professional actual i graus honorífics. És catedràtic en el Departament de Matemàtiques de la Wayne 
State University de Detroit (Michigan), amb les mencions honorífiques de Distinguished University Professor 
i Lifetime Scholar de l’Academy of Scholars. A més, és doctor en Ciències per l’Acadèmia Ucraïnesa de les 
Ciències. Al llarg de la seua trajectòria se li han concedit diferents guardons, tant per la seua excel·lent tasca 
investigadora com docent, així com diferents mencions honorífiques, entre les quals es troben els doctorats 
Honoris causa per les universitats National Sun Yat-sen de Taiwan i “Vasile ” de Romania.



Elements destacats del seu currículum. El professor Mordukhovich és autor de més de 270 publicacions, incloent-
hi patents i monografies de referència obligada en anàlisi variacional, diferenciació generalitzada i control 
òptim. És editor en cap de la revista científica Set valued and Variational Analysis: Theory and Applications, 
i editor associat o invitat en altres 24 revistes internacionals de reconegut prestigi com són Mathematical 
Programming, Mathematics of Operation Research, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Set-Valued 
Analysis, Nonlinear Analysis, etc. Ha dirigit 25 tesis doctorals i 14 projectes d’investigació, i ha impartit al 
voltant de 400 conferències/seminaris. Col·labora amb un gran nombre d’investigadors, i ha ha sigut professor 
invitat en més de 30 universitats. Així mateix, ha participat en l’organització de més de 20 congressos 
internacionals.

Recentment, en reconeixement a la seua tasca docent i investigadora, i amb motiu del seu 60 aniversari, s’han 
organitzat diferents congressos en el seu honor, a Taiwan, Michigan, Polònia, Portugal i Xina, i se li han dedicat 
números especials de les revistes internacionals Set-Valued Analysis, International Journal of Mathematics and 
Statistics, Taiwanese Journal of Mathematics, i Springer Optimization and Its Applications.


