
Prof. Peter Hagedorn urodził się 
15 kwietnia 1941 r. w Berlinie.

Do zasadniczych obszarów za-
interesowań naukowych Profesora 
należą: dynamika i drgania, tłumie-
nie aktywne i bierne oraz sterowanie 
złożonymi obiektami konstrukcyjny-
mi i stabilność dynamiczna. 

W 1959 r. rozpoczął studia na 
kierunku inżynieria mechaniczna na 

Escola Politécnica de Universidadae de Sao Paulo w Brazylii, 
gdzie w 1964 r. uzyskał tytuł inżyniera, a w 1966 r. – stopień 
doktora. Następnie prof. Hagedorn powrócił do Niemiec, 
do Karlsruhe, gdzie objął stanowisko asystenta w Instytucie 
Mechaniki na Uniwersytecie Karlsruhe. Opracowane przez 
Profesora teorie, które w znaczącym stopniu przyczyniły się  
do rozwiązania jednego z klasycznych problemów mecha-
niki analitycznej (zagadnienia twierdzenia odwrotnego do 
klasycznego twierdzenia Lagrange’a – Dirichleta o stabilno-
ści), zostały przedstawione w pracy habilitacyjnej, którą prof.  
Hagedorn obronił na Uniwersytecie Karlsruhe w 1971 r.

W trakcie swojej kariery zawodowej prof. Hagedorn pia-
stował różne stanowiska, między innymi, profesora wizytu-
jącego na wielu uznanych uniwersytetach na całym świecie 
(np. w Rio de Janeiro, Hanoi, Paryżu, Berkeley, Christchurch 
w Nowej Zelandii, Irbid w Jordanii oraz w Pekinie), pracow-
nika naukowego na Uniwersytecie Stanforda, wiceprezydenta 
Technischen Universität Darmstadt oraz w ostatnim czasie, 
kierownika Zespołu Dynamiki i Drgań na Technischen  
Universität Darmstadt. 

Profesor Hagedorn sprawował opiekę naukową nad ponad  
40 pracami doktorskimi i 4 rozprawami habilitacyjnymi.  
Ponadto, był recenzentem, konsultantem naukowym i człon-
kiem licznych komitetów redakcyjnych renomowanych 
czasopism. Przez wiele lat był również członkiem komitetów 
w Fundacji Aleksandra von Humboldta, Fundacji Kolegium 
Alfrieda Kruppa w Greifswaldzie, Fundacji Carla Zeissa, Nie-
mieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD i innych. 

Był stypendystą Fundacji Volkswagena (Akademie-Stipen-
dium) (1974–1978), laureatem nagrody CAPES Research Award 
przyznawanej przez Fundację Aleksandra von Humboldta 
(1998), nagród Hartoga i ufundowanej przez TMD Friction 
nagrody im. Alana M. Langa (obydwie w 2013 r.) oraz wielu 
innych wyróżnień.
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Prof. Peter Hagedorn was born 
on April 15th, 1941 in Berlin, Ger-
many.

His main research fields include 
dynamics and vibrations, active 
and passive damping and control 
of structures as well as dynamic 
stability. 

In 1959, he started studying 
Mechanical Engineering at the 

Escola Politécnica da Universidade de Sao Paulo, Bra-
zil, where he received an engineer’s and then doc-
tor’s degrees in 1964 and 1966, respectively. Then,  
P. Hagedorn moved to Karlsruhe, Germany, where he held 
the position of a research assistant at the Institute of Mechan-
ics of the University of Karlsruhe. His theories contributing 
to a considerable progress in solving one of the classical 
problems in analytical mechanics (the problem of inverting 
the classical Lagrange-Dirichlet stability theorem) formed  
the contents of P. Hagedorn’s habilitation thesis defended  
at the University of Karlsruhe in 1971. 

During his professional career, P. Hagedorn served as,  
for instance, a visiting professor at several reputable uni-
versities all over the world (e.g. in Rio de Janeiro (Brazil), 
Hanoi, Paris, Berkeley, Christchurch (New Zealand), Irbid 
(Jordan), and Beijing), research fellow at Stanford University,  
vice president of TU Darmstadt, and, most recently,  
the head of the Dynamics and Vibrations Group at the TU 
Darmstadt. 

P. Hagedorn supervised over 40 PhD theses and 4 Habili-
tation theses. Furthermore, he has been a reviewer, advisor 
or a member of editorial boards of numerous renowned  
scientific journals, organizer and chairman of several scien-
tific conferences. For several years, he was also a member  
of different committees of the Alexander von Humboldt-Foun-
dation, the Krupp-Foundation, the Carl Zeiss-Foundation,  
the German Academic exchange service DAAD, etc. 

He was awarded the Akademie-Stipendium of the 
Volkswagen Foundation (1974–1978), the Alexander von 
Humboldt-CAPES Research Award (1998), Den Hartog the 
TMD AIIan M. Lang Awards (both in 2013), and others. 
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