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Εισαγωγή 

Οι πίνακες διεθνούς κατάταξης Πανεπιστημίων, που δημοσιεύονται ετησίως από διεθνείς 

φορείς αξιολόγησης, έχουν ως στόχο την πληροφόρηση των μελών της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (φοιτητές, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, Διοικήσεις Πανεπιστημίων 

κ.α.) σχετικά με τα κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας, 

εξωστρέφειας και συνεργασιών με φορείς και την ευρύτερη κοινωνία. 

Οι πίνακες διεθνούς κατάταξης χρησιμοποιούν διάφορα κριτήρια-δείκτες και αντίστοιχους 

συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο-δείκτη προκειμένου να αξιολογήσουν τα 

Πανεπιστήμια που συμμετέχουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των διεθνών κατατάξεων 

παρατηρούνται αποκλίσεις στα αποτελέσματα κατάταξης των Πανεπιστημίων, καθώς κάθε 

πίνακας διεθνούς κατάταξης χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια-δείκτες και διαφορετικούς 

συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο-δείκτη.  

Στις παρακάτω ενότητες (1-14) γίνεται αναφορά στους σημαντικότερους πίνακες διεθνούς 

κατάταξης Πανεπιστήμιων, καθώς και στη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν προκειμένου 

να καταρτίσουν αυτούς τους πίνακες. 
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1. Quacquarelli Symonds (QS) 

Ο Πίνακας διεθνούς κατάταξης QS από το 2004 κατατάσσει τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως (World University Rankings). Παράλληλα, η QS εκδίδει και άλλων ειδών 

κατατάξεων, όπως τα κορυφαία Πανεπιστήμια ανά επιστημονικό πεδίο (World University 

Rankings by Subject), τα κορυφαία Πανεπιστήμια σε απασχολησιμότητα αποφοίτων 

(Graduate Employability Rankings), τα κορυφαία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Global MBA Rankings) και τα κορυφαία Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στα πεδία των χρηματοοικονομικών, του management και της 

επιχειρηματικής αναλυτικής (Business Masters Rankings).    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης QS, πατήστε 

εδώ. 

 

1.1 QS World University Rankings 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της QS κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως.   

Μεθοδολογία 

Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας 

των κριτηρίων-δεικτών, είναι τα ακόλουθα:  

 Ακαδημαϊκή φήμη (Academic Reputation): Το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται σε 

ακαδημαϊκούς διαφόρων ειδικοτήτων, με σκοπό να επιλέξουν τα καλύτερα 

Πανεπιστήμια (εσωτερικού και εξωτερικού) βάσει της ερευνητικής τους 

δραστηριότητας (συντελεστής βαρύτητας: 40%). 

 Έρευνα ερωτηματολογίου εργοδοτών (Employer Reputation): Ερωτηματολόγιο που 

απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των Πανεπιστημίων (συντελεστής 

βαρύτητας: 10%). 

 Αριθμός φοιτητών που αναλογεί σε κάθε μέλος ΔΕΠ (Faculty Student Ratio) 

(συντελεστής βαρύτητας: 20%). 

 Αριθμός αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ (Citations per Faculty): Τα δεδομένα, σχετικά με την 

ερευνητική δραστηριότητα των Πανεπιστημίων, συγκεντρώνονται από την βάση 

δεδομένων της Scopus (συντελεστής βαρύτητας: 20%). 

 Ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών που φοιτούν στο Ίδρυμα (International Student Ratio) 

(συντελεστής βαρύτητας: 5%). 

 Ποσοστό αλλοδαπών μελών ΔΕΠ που εργάζονται στο Ίδρυμα (International Faculty 

Ratio) (συντελεστής βαρύτητας: 5%). 

 

1.2 QS World University Rankings by Subject 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της QS κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως ανά επιστημονικό πεδίο. 

https://www.topuniversities.com/
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Μεθοδολογία 

Τα κριτήρια-δείκτες είναι κοινά για όλα τα επιστημονικά πεδία, αλλά με διαφορετικούς 

συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων-δεικτών ανά επιστημονικό πεδίο. Τα κριτήρια-

δείκτες της μεθοδολογίας είναι τα ακόλουθα:  

 Ακαδημαϊκή φήμη (Academic Reputation). 

 Έρευνα ερωτηματολογίου εργοδοτών (Employer Reputation). 

 Αριθμός αναφορών ανά δημοσιευμένη εργασία (Research Citations per Paper). Τα 

δεδομένα συγκεντρώνονται από την βάση της Scopus.  

 H-index: Δείκτης μέτρησης της παραγωγικότητας και της απήχησης του ερευνητικού 

έργου των ερευνητών.  

 

1.3 QS Graduate Employability Rankings 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της QS κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως, βάσει της απασχολησιμότητας των αποφοίτων των Ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης.  

Μεθοδολογία 

Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας 

των κριτηρίων-δεικτών, είναι τα ακόλουθα:  

 Έρευνα ερωτηματολογίου εργοδοτών (Employer Reputation) (συντελεστής βαρύτητας: 

30%). 

 Αποτελέσματα αποφοίτων (Alumni Outcomes): Η QS συγκεντρώνει περισσότερες από 

30.000 απόψεις Διευθυνόντων Συμβούλων, στελεχών και μελών συμβουλίου μεγάλων 

επιχειρήσεων σχετικά με τα Πανεπιστήμια που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 

αξιόλογους αποφοίτους στην αγορά εργασίας (συντελεστής βαρύτητας: 25%). 

 Συνεργασίες εργοδοτών με ακαδημαϊκό προσωπικό (Partnerships with Employers per 

Faculty): Το συγκεκριμένο κριτήριο αναφέρεται στις συνεργασίες του ακαδημαϊκού 

προσωπικού των Πανεπιστημίων με παγκόσμιες εταιρείες για την παραγωγή αξιόπιστης 

έρευνας. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται από την βάση δεδομένων της Scopus 

(συντελεστής βαρύτητας: 25%). 

 Συνδεσιμότητα εργοδοτών / σπουδαστών (Employer/Student Connections): Το 

συγκεκριμένο κριτήριο περιλαμβάνει το αριθμό των εργοδοτών που παρευρίσκονται 

εντός των χώρων του Πανεπιστημίου τους τελευταίους 12 μήνες, με σκοπό την 

δικτύωση και την παροχή πληροφοριών, καθώς και ευκαιρίες για συμμετοχή σε 

πρακτική άσκηση και ερευνητική δραστηριότητα στους φοιτητές (συντελεστής 

βαρύτητας: 10%). 

 Ποσοστό απασχολησιμότητας αποφοίτων (Graduate Employment Rate): Το ποσοστό 

των αποφοίτων σε πλήρη ή μερική απασχόληση εντός 12 μηνών από την αποφοίτησή 

τους (συντελεστής βαρύτητας: 10%). 
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1.4 QS Global MBA Ranking 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της QS κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία παγκοσμίως 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πλήρους φοίτησης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(MBAs Full Time).  

Μεθοδολογία 

Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας 

των κριτηρίων-δεικτών, είναι τα ακόλουθα:  

 Απασχολησιμότητα (Employability): Στο συγκεκριμένο κριτήριο λαμβάνονται υπόψη οι 

απαντήσεις εργοδοτών σε έρευνα ερωτηματολογίου που πραγματοποιείται από την QS. 

(συντελεστής βαρύτητας: 40%). 

 Απόδοση της επένδυσης (Return on Investment): H απόδοση της επένδυσης 

υπολογίζεται με τη σύγκριση του κόστους ευκαιρίας ενός προγράμματος MBA που 

εξετάζει τα διεθνή δίδακτρα, την παράλειψη μισθού και το κόστος ζωής σε σχέση με 

την ετήσια πριμοδότηση μισθού που ο φοιτητής πρόκειται να κομίσει σε ετήσια βάση. 

Στο σημείο που η πριμοδότηση μισθών αυξάνει το κόστος ευκαιρίας, η επένδυση έχει 

αποδώσει (συντελεστής βαρύτητας: 20%). 

 Επιχειρηματικότητα και αποτελέσματα αποφοίτων (Entrepreneurship & Alumni 

Outcomes): Η QS συγκεντρώνει τις απόψεις των Διευθυνόντων Συμβούλων, των 

στελεχών και μελών συμβουλίου μεγάλων επιχειρήσεων σχετικά με τους αποφοίτους 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων με τους οποίους συνεργάζονται. Επιπλέον, εξετάζεται 

αν οι απόφοιτοι ΜΒΑ Προγραμμάτων έχουν την τάση να δημιουργήσουν την δική τους 

επιχείρηση (συντελεστής βαρύτητας: 15%). 

 Σκεπτόμενη Ηγεσία (Thought Leadership): Στο συγκεκριμένο κριτήριο λαμβάνονται  

υπόψη οι απαντήσεις ακαδημαϊκών σε έρευνα ερωτηματολογίου της QS. Επιπλέον, 

συμπεριλαμβάνεται η απήχηση της έρευνας του Ιδρύματος, καθώς και το ποσοστό του 

ακαδημαϊκού προσωπικού που κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών (συντελεστής 

βαρύτητας: 15%). 

 Ποικιλομορφία φοιτητών & ακαδημαϊκού προσωπικού (Class & Faculty Diversity): 

Λαμβάνει υπόψη το ποσοστό των γυναικών σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό 

του προγράμματος MBA, καθώς και το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών του 

προγράμματος MBA και το ποσοστό του ακαδημαϊκού προσωπικού στο σύνολο του 

Business School (συντελεστής βαρύτητας: 10%). 

 

1.5 QS Business Masters Ranking 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της QS κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία μεταπτυχιακά 

προγράμματα παγκοσμίως στα πεδία των χρηματοοικονομικών, του management και της 

επιχειρηματικής αναλυτικής.  

Μεθοδολογία 

Τα κριτήρια-δείκτες είναι κοινά για όλα τα πεδία, αλλά με διαφορετικούς συντελεστές 

βαρύτητας των κριτηρίων-δεικτών ανά πεδίο. Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας είναι 

τα ακόλουθα:  
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 Αποτελέσματα αποφοίτων (Alumni Outcomes): Η QS συγκεντρώνει τις απόψεις των 

Διευθυνόντων Συμβούλων, των στελεχών και μελών συμβουλίου μεγάλων 

επιχειρήσεων σχετικά με τους αποφοίτους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων με τους 

οποίους συνεργάζονται. 

 Ποικιλομορφία φοιτητών & ακαδημαϊκού προσωπικού (Class & Faculty Diversity): 

Λαμβάνει υπόψη το ποσοστό των γυναικών σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό 

του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών 

του μεταπτυχιακού προγράμματος και το ποσοστό του ακαδημαϊκού προσωπικού στο 

σύνολο του Business School. 

 Απασχολησιμότητα (Employability): Στο συγκεκριμένο κριτήριο λαμβάνονται υπόψη οι 

απαντήσεις εργοδοτών σε έρευνα ερωτηματολογίου που πραγματοποιείται από την QS.  

 Σκεπτόμενη Ηγεσία (Thought Leadership): Στο συγκεκριμένο κριτήριο λαμβάνονται  

υπόψη οι απαντήσεις ακαδημαϊκών σε έρευνα ερωτηματολογίου της QS. Επιπλέον, 

συμπεριλαμβάνεται η απήχηση της έρευνας του Ιδρύματος, καθώς και το ποσοστό του 

ακαδημαϊκού προσωπικού που κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών. 

 Σχέση ποιότητας και τιμής (Value for Money): Ο συγκεκριμένος δείκτης εξετάζει την 

απόδοση της επένδυσης και τη μέση περίοδο αποπληρωμής μετά την αποφοίτηση. H 

απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται με τη σύγκριση του κόστους ευκαιρίας ενός 

προγράμματος MBA που εξετάζει τα διεθνή δίδακτρα, την παράλειψη μισθού και το 

κόστος ζωής σε σχέση με την ετήσια πριμοδότηση μισθού που ο φοιτητής πρόκειται να 

κομίσει σε ετήσια βάση. Στο σημείο που η πριμοδότηση μισθών αυξάνει το κόστος 

ευκαιρίας, η επένδυση έχει αποδώσει. 

 

2. Times Higher Education (THE) 

 
Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης ΤHE, ο οποίος ιδρύθηκε το 2004, κατατάσσει τα καλύτερα 

Πανεπιστήμια παγκοσμίως (World University Rankings) βάσει των βασικών τους στόχων, οι 

οποίοι αντιστοιχούν στην διδασκαλία, στην έρευνα, στην μετάδοση γνώσεων και στη 

διεθνή προοπτική. Παράλληλα, η ΤΗΕ δημοσιεύει και τα κορυφαία Πανεπιστήμια ανά 

επιστημονικό πεδίο (World University Rankings by Subject), καθώς και τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια των χωρών από αναδυόμενες οικονομίες (Emerging Economies University 

Rankings). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης ΤΗΕ, πατήστε 

εδώ. 

 

2.1 ΤΗΕ World University Rankings 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της ΤΗΕ κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως. 

https://www.timeshighereducation.com/
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Μεθοδολογία 

Η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων βασίζεται σε 13 κριτήρια-δείκτες, που ομαδοποιούνται 

σε 5 τομείς με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: την Διδασκαλία (Teaching) (30%), 

την Έρευνα (Research) (30%), τις Επιστημονικές Αναφορές (Citations) (30%), την Διεθνή 

Διάσταση (International outlook) (7,5%) και τα Έσοδα από τον Ιδιωτικό Τομέα (Industry 

income) (2,5%). Τα δεδομένα, σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα των 

Πανεπιστημίων, συγκεντρώνονται από την βάση δεδομένων της Scopus. Τα κριτήρια-

δείκτες της μεθοδολογίας, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, είναι τα 

ακόλουθα: 

 Διδασκαλία (30%) 

 Έρευνα ερωτηματολογίων σχετικά με την διδασκαλία του Ιδρύματος (academic 

reputation survey) (συντελεστής βαρύτητας: 15%). 

 Αριθμός εκπονημένων διδακτορικών ανά μέλος ΔΕΠ (συντελεστής βαρύτητας: 6%). 

 Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ (συντελεστή βαρύτητας: 4,5%). 

 Έσοδα Ιδρύματος ανά μέλος ΔΕΠ (συντελεστής βαρύτητας: 2,25%). 

 Ποσοστό διδακτορικών τίτλων προς αριθμό προπτυχιακών τίτλων (συντελεστής 

βαρύτητας: 2,25%). 

 Έρευνα (30%) 

 Ερωτηματολόγια σχετικά με την ερευνητική επίδοση του Ιδρύματος (academic 

reputation survey) (συντελεστής βαρύτητας: 18%). 

 Έσοδα από έρευνα ανά μέλος ΔΕΠ (συντελεστής βαρύτητας: 6%). 

 Αριθμός δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ (συντελεστής βαρύτητας: 6%). 

 Επιστημονικές αναφορές (συντελεστής βαρύτητας: 30%) 

 Κανονικοποιημένος μέσος όρος αναφορών σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ του 

Ιδρύματος.  

 Διεθνή Διάσταση (7,5%) 

 Ποσοστό μελών ΔΕΠ που προέρχονται από την αλλοδαπή (συντελεστής βαρύτητας: 

2,5%). 

 Ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών (συντελεστής βαρύτητας: 2,5%). 

 Ποσοστό δημοσιεύσεων που έχουν συν-συγγραφείς από την αλλοδαπή 

(συντελεστής βαρύτητας: 2,5%).  

 Έσοδά από τον ιδιωτικό τομέα (συντελεστής βαρύτητας: 2,5%) 

 

2.2 ΤΗΕ World University Rankings by Subject 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της THE κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως ανά επιστημονικό πεδίο. 

Μεθοδολογία 

Για την κατάταξη των Πανεπιστημίων ανά επιστημονικό πεδίο χρησιμοποιούνται τα ίδια 

κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας “THE World University Rankings” (βλέπε ενότητα 2.1, 

σελίδα 8), αλλά με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων-δεικτών ανά 

επιστημονικό πεδίο.  
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2.3 THE Emerging Economies University Rankings 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της THE κατατάσσονται ετησίως, από το 2014, τα κορυφαία  

Πανεπιστήμια των χωρών που χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενες οικονομίες.  

Μεθοδολογία 

Για την κατάταξη των Πανεπιστημίων των χωρών από αναδυόμενες οικονομίες  

χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας “THE World University 

Rankings”, αλλά με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας σε ορισμένα από τα κριτήρια-

δείκτες. Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

βαρύτητας, είναι τα ακόλουθα: 

 Διδασκαλία (30%) 

 Έρευνα ερωτηματολογίων σχετικά με την διδασκαλία του Ιδρύματος (academic 

reputation survey) (συντελεστής βαρύτητας: 15%). 

 Αριθμός εκπονημένων διδακτορικών ανά μέλος ΔΕΠ (συντελεστής βαρύτητας: 6%). 

 Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ (συντελεστή βαρύτητας: 4,5%). 

 Έσοδα Ιδρύματος ανά μέλος ΔΕΠ (συντελεστής βαρύτητας: 2,25%). 

 Ποσοστό διδακτορικών τίτλων προς αριθμό προπτυχιακών τίτλων (συντελεστής 

βαρύτητας: 2,25%). 

 Έρευνα (30%) 

 Ερωτηματολόγια σχετικά με την ερευνητική επίδοση του Ιδρύματος (academic 

reputation survey) (συντελεστής βαρύτητας: 18%). 

 Έσοδα από έρευνα ανά μέλος ΔΕΠ (συντελεστής βαρύτητας: 6%). 

 Αριθμός δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ (συντελεστής βαρύτητας: 6%). 

 Επιστημονικές αναφορές (συντελεστής βαρύτητας: 20%) 

 Κανονικοποιημένος μέσος όρος αναφορών σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ του 

Ιδρύματος.  

 Διεθνή Διάσταση (10%) 

 Ποσοστό μελών ΔΕΠ που προέρχονται από την αλλοδαπή (συντελεστής βαρύτητας: 

3,3%). 

 Ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών (συντελεστής βαρύτητας: 3,3%). 

 Ποσοστό δημοσιεύσεων που έχουν συν-συγγραφείς από την αλλοδαπή 

(συντελεστής βαρύτητας: 3,4%).  

 Έσοδά από τον ιδιωτικό τομέα (συντελεστής βαρύτητας: 10%) 

 

3. Academic Ranking of World Universities (ARWU) 

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης ARWU κατατάσσει τα κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως 

(Global Ranking) από το 2003, ενώ από το 2017 κατατάσσει τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως ανά επιστημονικό πεδίο (Global Ranking of Academic Subjects).   
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης ARWU, πατήστε 

εδώ. 

 

3.1 Global Ranking 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της ARWU κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως. 

Μεθοδολογία 

Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας 

των κριτηρίων-δεικτών, είναι τα ακόλουθα:  

 Αριθμός αποφοίτων Ιδρύματος που έχουν λάβει βραβεία Nobel ή Fields Medals 

(συντελεστής βαρύτητας: 10%). 

 Αριθμός μελών ακαδημαϊκού προσωπικού Ιδρύματος που έχουν λάβει βραβεία Nobel ή 

Fields Medals (συντελεστής βαρύτητας: 20%). 

 Αριθμός μελών ακαδημαϊκού προσωπικού Ιδρύματος που συμπεριλαμβάνονται σε 

λίστες ερευνητών με πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών σε 21 ευρείες επιστημονικές 

περιοχές, βάσει της Web of Science (συντελεστής βαρύτητας: 20%). 

 Αριθμός δημοσιεύσεων στα περιοδικά “Nature” και “Science”, βάσει της Web of 

Science (συντελεστής βαρύτητας: 20%). 

 Αριθμός δημοσιεύσεων που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων Science Citation 

Index (SCI) και Social Science Citation Index (SSCI) της Web of Science (συντελεστής 

βαρύτητας: 20%). 

 Ακαδημαϊκή επίδοση Ιδρύματος ανά μέλος ΔΕΠ: Στο συγκεκριμένο κριτήριο 

υπολογίζεται ο λόγος του αθροίσματος των τιμών των παραπάνω 5 κριτηρίων 

αξιολόγησης προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης (συντελεστής 

βαρύτητας: 10%). 

 

3.2 Global Ranking of Academic Subjects 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της ARWU κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως ανά επιστημονικό πεδίο.  

Μεθοδολογία 

Η κατάταξη των Πανεπιστημίων ανά επιστημονικό πεδίο βασίζεται σε 5 κριτήρια-δείκτες, 

αλλά με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων-δεικτών ανά επιστημονικό 

πεδίο. Τα δεδομένα κάθε κριτηρίου-δείκτη συγκεντρώνονται από την βάση δεδομένων της 

Web of Science. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας είναι τα 

ακόλουθα:  

 Δημοσιεύσεις (Publications): Ο αριθμός των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου σε 

συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 

http://www.shanghairanking.com/index.html
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 Απήχηση αναφορών (Category Normalized citation impact): Ο δείκτης των αναφορών 

του Πανεπιστημίου σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο προς τον μέσο όρο των 

αναφορών στο ίδιο επιστημονικό πεδίο. 

 Διεθνείς συνεργασίες (International collaboration): Η αναλογία των δημοσιεύσεων με 

διεθνή συνεργασία σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο προς το σύνολο των 

δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου στο ίδιο επιστημονικό πεδίο. 

 Αριθμός δημοσιεύσεων σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά ανά επιστημονικό πεδίο.  

 Βραβεία (Award): Αριθμός μελών ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου, που 

κέρδισαν κάποιο σημαντικό βραβείο ή/και διάκριση σε κάποιο επιστημονικό πεδίο.   

 

4. Eduniversal  

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης Eduniversal, από το 2007 κατατάσσει τα κορυφαία Business 

Schools παγκοσμίως (Business Schools Ranking), καθώς και τα κορυφαία Μεταπτυχιακά 

τους Προγράμματα (Masters Ranking). Σκοπός της Eduniversal είναι να παρέχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες: α) ώστε κάθε άτομο να επιλέξει το κατάλληλο Ίδρυμα για την 

επαγγελματική σταδιοδρομία που θέλει να ακολουθήσει και β) σε όλους τους φορείς της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τις διεθνείς ανταλλαγές μεταξύ Business Schools και 

την ενθάρρυνση της κινητικότητας καθηγητών και φοιτητών. 

 

4.1 Eduniversal Business Schools Ranking 

Η Eduniversal κατατάσσει τα κορυφαία 1.000 Business Schools παγκοσμίως, τα οποία 

επιλέγονται από 9 γεωγραφικές ζώνες και 154 χώρες.  

Μεθοδολογία 

Η διαδικασία κατάταξης των Business Schools πραγματοποιείται σε 3 φάσεις: 

 1η φάση – Επιλογή των κορυφαίων 1.000 Business Schools: Για την επιλογή των Business 

Schools χρησιμοποιούνται ποσοτικά κριτήρια (εθνική δαπάνη για την εκπαίδευση ανά 

κάτοικο, αριθμός φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση κ.α.) και ποιοτικά κριτήρια 

(αριθμός ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας κ.α.). 

 2η φάση – Κατάταξη Eduniversal: Κατηγορίες Διάκρισης “Palmes of Excellence”: Τα 

Business Schools, εν συνεχεία, αντιστοιχίζονται σε αστέρια αριστείας (5 κατηγορίες). Η 

κατηγορία βασίζεται σε διεθνή κριτήρια (αριθμός πιστοποιήσεων, κατάταξη “Business 

School” σε διεθνείς λίστες κατάταξης, μέλος σε διεθνείς ακαδημαϊκές ενώσεις).  

 3η φάση: Κατάταξη Eduniversal: Ψήφος Πρυτάνεων: Η ψήφος των Πρυτάνεων καθορίζει 

την κατάταξη των “Business Schools” σε κάθε κατηγορία “Palmes of Excellence” για 

κάθε χώρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τoν πίνακα διεθνούς κατάταξης “Εduniversal 

Business Schools Ranking”, πατήστε εδώ. 

http://www.eduniversal-ranking.com/
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4.2 Eduniversal Masters Ranking 

Από τα κορυφαία 1.000 Ιδρύματα παγκοσμίως που επιλέγονται από την Eduniversal, 

κατατάσσονται αντίστοιχα και τα κορυφαία Μεταπτυχιακά τους Προγράμματα. Η κατάταξη 

προκύπτει από έρευνες που διεξάγονται στους Διευθυντές των Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων Σπουδών, στους εργοδότες και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Από τα 

αποτελέσματα των ερευνών καθορίζεται η κατάταξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε 

50 επιστημονικά πεδία.  

Μεθοδολογία 

Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας είναι τα ακόλουθα:  

 Η φήμη του προγράμματος: Η άποψη των εργοδοτών, καθώς και τα αστέρια αριστείας 

(Palmes of Excellence) που έχει λάβει το Ίδρυμα, στο οποίο ανήκει το πρόγραμμα. 

 Ο πρώτος μισθός των αποφοίτων του κάθε προγράμματος. 

 Η άποψη των φοιτητών του προγράμματος, βάσει έρευνας που συμμετέχουν. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης “Εduniversal 

Masters Ranking”, πατήστε εδώ. 

 

5. U.S. News 

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης U.S. News, από το 2015, κατατάσσει τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια παγκοσμίως (Global Universities Rankings), καθώς και τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια ανά επιστημονικό πεδίο (Global Universities Subject Rankings). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης US News, 

πατήστε εδώ. 

 

5.1 U.S. News Global Universities Rankings 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της U.S. News κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια παγκοσμίως. 

Μεθοδολογία 

Η κατάταξη των Πανεπιστημίων βασίζεται σε 13 κριτήρια-δείκτες, ενώ τα δεδομένα κάθε 

κριτηρίου-δείκτη συγκεντρώνονται από την βάση δεδομένων της Web of Science (με 

εξαίρεση τα κριτήρια-δείκτες σχετικά με την ακαδημαϊκή έρευνα ερωτηματολογίων). Τα 

κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας των 

κριτηρίων-δεικτών, είναι τα ακόλουθα:  

 Ακαδημαϊκή έρευνα ερωτηματολογίων ανά τον κόσμο (Global research reputation): 

Στοιχεία από έρευνα ακαδημαϊκών για τα κορυφαία Πανεπιστήμια σε ερευνητικό 

http://www.best-masters.com/
https://www.usnews.com/education/best-global-universities
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επίπεδο απ’ όλο τον κόσμο κατά την τελευταία πενταετία (συντελεστής βαρύτητας: 

12,5%). 

 Ακαδημαϊκή έρευνα ερωτηματολογίων ανά γεωγραφική περιοχή (Regional research 

reputation): Στοιχεία από έρευνα ακαδημαϊκών για τα κορυφαία Πανεπιστήμια σε 

ερευνητικό επίπεδο ανά γεωγραφική περιοχή κατά την τελευταία πενταετία 

(συντελεστής βαρύτητας: 12,5%). 

 Δημοσιεύσεις (Publications): O αριθμός των ερευνητικών δημοσιεύσεων των 

Πανεπιστημίων (συντελεστής βαρύτητας: 10%). 

 Βιβλία (Books): O αριθμός των επιστημονικών βιβλίων των Πανεπιστημίων 

(συντελεστής βαρύτητας: 2,5%).  

 Συνέδρια (Conferences): O αριθμός των επιστημονικών συνεδρίων των Πανεπιστημίων 

(συντελεστής βαρύτητας: 2,5%). 

 Απήχηση αναφορών (Normalized citation impact): Ο συνολικός αριθμός των αναφορών 

ανά δημοσίευση (συντελεστής βαρύτητας: 10%).   

 Αριθμός αναφορών (Total citations): O συνολικός αριθμός αναφορών των 

δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου (συντελεστής βαρύτητας: 7.5%).  

 Δημοσιεύσεις με τις περισσότερες αναφορές – Top 10% (Number of publications that 

are among the 10 percent most cited): Ο αριθμός των δημοσιεύσεων, που βρίσκονται 

στο 10% των κορυφαίων δημοσιεύσεων στον κόσμο, με τις περισσότερες αναφορές στο 

πεδίο που ειδικεύονται (συντελεστής βαρύτητας: 12,5%).  

 Ποσοστό δημοσιεύσεων με τις περισσότερες αναφορές – Top 10% (Percentage of total 

publications that are among the 10 percent most cited): Το ποσοστό των δημοσιεύσεων 

του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στο 10% των κορυφαίων δημοσιεύσεων στον 

κόσμο, με τις περισσότερες αναφορές στο πεδίο που ειδικεύονται (συντελεστής 

βαρύτητας: 10%).  

 Δημοσιεύσεις με τις περισσότερες αναφορές – Top 1%  (Number of highly cited papers 

that are among the top 1 percent most cited in their respective field): Ο αριθμός των 

δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο 1% των κορυφαίων δημοσιεύσεων, με τις 

περισσότερες αναφορές στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο (συντελεστής βαρύτητας: 

5%).  

 Ποσοστό δημοσιεύσεων με τις περισσότερες αναφορές – Top 1% (Percentage of total 

publications that are among the 1 percent most cited): Το ποσοστό των δημοσιεύσεων 

του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στο 1% των κορυφαίων δημοσιεύσεων, με τις 

περισσότερες αναφορές στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο (συντελεστής βαρύτητας: 

5%).  

 Διεθνείς συνεργασίες (International collaboration): Η αναλογία των δημοσιεύσεων με 

διεθνή συνεργασία του Πανεπιστημίου προς το σύνολο των δημοσιεύσεων με διεθνή 

συνεργασίας των Πανεπιστημίων της ίδιας χώρας (συντελεστής βαρύτητας: 5%).  

 Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες (Percentage of total publications with 

international collaboration): Το ποσοστό των δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία προς 

το σύνολο των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου (συντελεστής βαρύτητας: 5%).  
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5.2 U.S. News Global Universities Subject Ranking 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της U.S. News κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια παγκοσμίως ανά επιστημονικό πεδίο. 

Μεθοδολογία 

Για την κατάταξη των Πανεπιστημίων ανά επιστημονικό πεδίο χρησιμοποιήθηκαν τα 111 

από τα 13 κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας “U.S. News Global Universities Rankings” 

(βλέπε ενότητα 5.1, σελίδα 13), αλλά με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας των 

κριτηρίων-δεικτών ανά επιστημονικό πεδίο. 

 

6. U-Multirank 

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης U-Multirank εκδίδει την κατάταξη των Ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μια σειρά κατατάξεων των επιμέρους Τμημάτων των 

Ιδρυμάτων ανά επιστημονικό πεδίο. Το U-Multirank συγκεντρώνει δεδομένα από τα 

Πανεπιστήμια στο σύνολο τους, από τα επιμέρους Τμήματα των Πανεπιστημίων, από την 

βάση δεδομένων της Web of Science, καθώς και από έρευνα ερωτηματολογίων που 

διεξάγεται από το U-Multirank και συμπληρώνουν οι φοιτητές των Πανεπιστημίων. Βάσει 

των αποτελεσμάτων κατάταξης, οι χρήστες του ιστότοπου του U-Multirank έχουν την 

δυνατότητα να: α) συγκρίνουν προγράμματα σπουδών ή/ και Πανεπιστήμια της επιλογής 

τους, β) συγκρίνουν Πανεπιστήμια με παρόμοια χαρακτηριστικά, γ) εξετάσουν ανά κριτήριο 

την απόδοση ενός Πανεπιστήμιου και δ)  χρησιμοποιήσουν κατατάξεις της U-Multirank, που 

συγκρίνουν Ιδρύματα με παρόμοια χαρακτηριστικά και συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης U-Multirank, 

πατήστε εδώ. 

Μεθοδολογία 

Το U-Multirank δεν κάνει κατάταξη των Πανεπιστημίων, αλλά συγκρίνει την απόδοση των 

Πανεπιστημίων ανά κριτήριο-δείκτη. Το U-Multirank περιλαμβάνει 5 κατηγορίες απόδοσης 

που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες των Πανεπιστημίων. Οι κατηγορίες απόδοσης είναι 

οι ακόλουθες: 

 Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning)  

 Έρευνα (Research)  

 Μετάδοση γνώσης (Knowledge transfer)  

 Διεθνής προσανατολισμός (International orientation)  

 Συνεργασία με την τοπική αγορά (Regional engagement) 

Κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες απόδοσης αποτελείται από έναν αριθμό κριτηρίων-

δεικτών, βάσει των οποίων κάθε Πανεπιστήμιο συγκεντρώνει μια βαθμολογία για κάθε 

κριτήριο-δείκτη. Βάσει των βαθμολογίων των Πανεπιστημίων ανά κριτήριο-δείκτη, το U-

                                                           
1
 Δεν συμπεριλαμβάνονται τα κριτήρια-δείκτες «Βιβλία (Books)» και «Συνέδρια (Conferences)». 

https://www.umultirank.org/


16 
 

Multirank ταξινομεί τα Πανεπιστήμια σε ομάδες επίδοσης ανά κριτήριο-δείκτη. Οι ομάδες 

επίδοσης, που χρησιμοποιεί το U-Multirank, είναι οι εξής: 

 Ομάδα Α: πολύ καλή επίδοση 

 Ομάδα Β: καλή επίδοση 

 Ομάδα Γ: μέσος όρος  

 Ομάδα Δ: επίδοση κάτω από τον μέσο όρο 

 Ομάδα Ε: πολύ χαμηλή επίδοση 

Με την ταξινόμηση των Πανεπιστήμιων σε ομάδες επίδοσης ανά κριτήριο-δείκτη δίνεται η 

δυνατότητα στα Πανεπιστήμια να εντοπίσουν τα σημεία που υπερτερούν, καθώς και τα 

σημεία που υστερούν έναντι άλλων Πανεπιστήμιων παγκοσμίως.   

 

7. Webometrics – Ranking Web of Universities 

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης “Ranking Web of Universities” (Webometrics) δημοσιεύει, 

από το 2004, αποτελέσματα κατάταξης Πανεπιστημίων με συχνότητα δύο φορές ετησίως 

(Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε ημερολογιακούς έτους), ενώ συγκεντρώνει δεδομένα από 

περισσότερα από 27.000 Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης παγκοσμίως. Σκοπό της 

“Webometrics” είναι να παρακινήσει τα Ιδρύματα να έχουν μια παρουσία στο διαδίκτυο 

που να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις δραστηριότητές τους. Εάν η παρουσία ενός 

Ιδρύματος στο διαδίκτυο (web performance) είναι χαμηλότερη από την ακαδημαϊκή του 

αριστεία (academic performance), τότε οι πανεπιστημιακές αρχές θα πρέπει να 

επανεξετάσουν την πολιτική τους σχετικά με την ανοιχτή πρόσβαση και διαφάνεια, 

προωθώντας ουσιαστικά την αύξηση του όγκου και της ποιότητας των ηλεκτρονικών τους 

δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης “Webometrics”, 

πατήστε εδώ 

Μεθοδολογία  

Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας 

των κριτηρίων-δεικτών, είναι τα ακόλουθα:  

 Παρουσία (Presence): Ο συνολικός αριθμός σελίδων του ιστότοπου του Ιδρύματος, 

στον οποίο περιλαμβάνονται και όλες οι υπό-σελίδες και οι τύποι αρχείων, μέσα από τη 

μηχανή αναζήτησης Google (συντελεστής βαρύτητας: 5%).  

 Απήχηση (Visibility): Η δημοτικότητα και η επισκεψιμότητα του ιστότοπου και του 

περιεχομένου του Ιδρύματος (συντελεστής βαρύτητας: 50%).  

 Διαφάνεια (Transparency): Ο αριθμός των αναφορών (citations) του Ιδρύματος, βάσει 

του Google Scholar (συντελεστής βαρύτητας: 10%).  

http://www.webometrics.info/en
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 Αριστεία (Excellence): Ποσοστό των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος που ανήκουν στο 

10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο για 

την τελευταία πενταετία, βάσει της Scimago (συντελεστής βαρύτητας: 35%). 

 

8. University Ranking by Academic Performance (URAP) 

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης URAP ιδρύθηκε το 2009 και έχει ως κύριο στόχο να 

αναπτύξει ένα σύστημα κατάταξης για τα Πανεπιστήμια παγκοσμίως βάσει ακαδημαϊκών 

δεικτών απόδοσης που αντικατοπτρίζουν την ποιότητα και την ποσότητα των 

επιστημονικών τους δημοσιεύσεων. Η URAP εκδίδει ετησίως την παγκόσμια κατάταξη των 

Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (World Ranking) από το 2010 και τις κατατάξεις των 

Πανεπιστημίων ανά επιστημονικό πεδίο (Field Based Ranking) από το 2011.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης URAP, πατήστε 

εδώ. 

 

8.1 URAP World Ranking 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της URAP κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως. 

Μεθοδολογία 

Η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων βασίζεται σε 6 κριτήρια-δείκτες, ενώ τα δεδομένα κάθε 

κριτηρίου-δείκτη συγκεντρώνονται από την βάση δεδομένων της Web of Science. Τα 

κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας των 

κριτηρίων-δεικτών, είναι τα ακόλουθα:  

 Δημοσιεύσεις (Articles): Ο συνολικός αριθμός των άρθρων του τελευταίου 

ημερολογιακού έτους που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά, τα οποία 

βρίσκονται στα 3 πρώτα τεταρτημόρια (quartiles) βάσει του συντελεστή απόδοσης 

περιοδικών (Journal Impact Factor) (συντελεστής βαρύτητας: 21%).  

 Αναφορές (Citations): Ο συνολικός αριθμός αναφορών των δημοσιεύσεων, που  

βρίσκονται στα 3 πρώτα τεταρτημόρια (quartiles) βάσει του συντελεστή Journal Impact 

Factor (συντελεστής βαρύτητας: 21%).  

 Αριθμός εγγράφων (Total Document): O συνολικός αριθμός εγγράφων (conference 

papers, letters, discussions, scripts), με εξαίρεση τα επιστημονικά άρθρα (συντελεστής 

βαρύτητας: 10%). 

 Παραγωγικότητα δημοσιεύσεων (Article Impact Total): Ο συντελεστής απήχησης των 

επιστημονικών άρθρων ανά επιστημονικό πεδίο προς τον μέσο συντελεστή απήχησης 

ανά επιστημονικό πεδίο παγκοσμίως. Ο δείκτης πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των 

άρθρων ανά επιστημονικό πεδίο και δείχνει την παραγωγικότητα των δημοσιεύσεων 

κάθε Ιδρύματος (συντελεστής βαρύτητας: 18%).  

 Αποδοτικότητα δημοσιεύσεων (Citation Impact Total): Ο συντελεστής απήχησης των 

επιστημονικών άρθρων ανά επιστημονικό πεδίο προς τον μέσο συντελεστή απήχησης 

http://www.urapcenter.org/2017/index.php
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ανά επιστημονικό πεδίο παγκοσμίως. Ο δείκτης πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των 

ετεροαναφορών ανά επιστημονικό πεδίο και δείχνει την αποδοτικότητα  των 

δημοσιεύσεων κάθε Ιδρύματος (συντελεστής βαρύτητας: 15%).  

 Διεθνείς συνεργασίες (International Collaboration): Ο συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων 

με διεθνείς συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια (συντελεστής βαρύτητας: 15%).  

 

8.2 URAP Field Based Ranking 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της URAP κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως ανά επιστημονικό πεδίο. 

Μεθοδολογία 

Η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων ανά επιστημονικό πεδίο βασίστηκε στα ίδια κριτήρια-

δείκτες, καθώς και στους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων-δεικτών, με 

την έκδοση “URAP World Ranking” (βλέπε ενότητα 8.1, σελίδα 17). 

 

9. SCImago Institutions Rankings (SIR) 

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης SIR κατατάσσει ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα, 

βασιζόμενος σε τρία διαφορετικά σύνολα κριτηρίων-δεικτών που βασίζονται στις επιδόσεις 

στην έρευνα (research performance), στα αποτελέσματα της καινοτομίας (innovation 

output) και στην κοινωνική επίδραση (societal impact).  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης SIR, πατήστε 

εδώ. 

Μεθοδολογία 

Τα 13 κριτήρια-δείκτες ομαδοποιούνται στις προαναφερθέντες τρείς κατηγορίες με τους 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας είναι τα 

ακόλουθα: 

Έρευνα (50%) 

 Σύνολο εγγράφων που δημοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά, βάσει των δεδομένων της 

Scopus (συντελεστής βαρύτητας: 8%).  

 Αριθμός εγγράφων σε συνεργασία με Ιδρύματα του εξωτερικού (συντελεστής 

βαρύτητας: 2%).  

 Ο δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων του Ιδρύματος σε σχέση με το παγκόσμιο μέσο 

όρο (συντελεστής βαρύτητας: 13%).  

 Αριθμός δημοσιεύσεων σε κορυφαία περιοδικά παγκοσμίως, που κατατάσσονται στο 1ο 

τεταρτημόριο επίδοσης (25%), βάσει της SCImago Journal Rank  (συντελεστής 

βαρύτητας: 2%).  

http://www.scimagoir.com/
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 Αριθμός δημοσιεύσεων που ανήκουν στο Top 10% με τις περισσότερες αναφορές στα 

αντίστοιχα επιστημονικά πεδία (συντελεστής βαρύτητας: 2%).   

 Αριθμός δημοσιεύσεων από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος (συντελεστής βαρύτητας: 5%). 

 Αριθμός δημοσιεύσεων, που ανήκουν στο Top 10% με τις περισσότερες αναφορές στα 

αντίστοιχα επιστημονικά πεδία, βάσει των οποίων το Ίδρυμα έχει τη βασική 

συνεισφορά (συντελεστής βαρύτητας: 13%).   

 Ο συνολικός αριθμός διαφορετικών συγγραφέων ενός Ιδρύματος στο σύνολο των 

δημοσιεύσεων του Ιδρύματος, κατά την διάρκεια μια συγκεκριμένη χρονικής περιόδου 

(συντελεστής βαρύτητας: 5%).   

Καινοτομία (30%) 

 Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων ενός Ιδρύματος που αναφέρονται σε διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, βάσει της PATSTAT (συντελεστής βαρύτητας: 10%).  

 Ποσοστό επιστημονικών δημοσιεύσεων που αναφέρονται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας,  

βάσει της PATSTAT (συντελεστής βαρύτητας: 10%).    

 Αριθμός αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βάσει της PATSTAT (συντελεστής 

βαρύτητας: 10%).  

Κοινωνική επίδραση (20%)  

 Αριθμός σελίδων που συνδέονται με την διεύθυνση του ιδρύματος, σύμφωνα με την 

Google (συντελεστής βαρύτητας: 5%).  

 Αριθμός δικτύων απ’ τα οποία προέκυψαν εισερχόμενες συνδέσεις με τον ιστότοπο του 

ιδρύματος, βάσει της βάση δεδομένων της ahrefs (συντελεστής βαρύτητας: 15%).  

 

10. Round University Ranking (RUR) 

Το “RUR Rankings Agency” ιδρύθηκε το 2013 και εδρεύει στη Μόσχα. Ο οργανισμός 

δημοσιεύει κατατάξεις των κορυφαίων Πανεπιστημίων παγκοσμίως, ενώ προσφέρει επίσης 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα Πανεπιστήμια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς 

τους στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης RUR έχει ως 

στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόδοση των Πανεπιστημίων σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους (φοιτητές, ακαδημαϊκή κοινότητα, διοικήσεις Πανεπιστημίων κτλ.).  

Το RUR εκδίδει τα ακόλουθα είδη κατατάξεων από το 20102 έως σήμερα: α)  τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια παγκοσμίως (World University Ranking), β) τα κορυφαία Πανεπιστήμια ανά 

επιστημονική περιοχή (Subject Ranking), γ) τα κορυφαία Πανεπιστήμια βάσει της φήμης 

τους σε θέματα διδασκαλίας και έρευνας (Reputation Ranking) και δ) τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια βάσει της παραγωγικότητας της έρευνας τους (Academic Ranking).  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης RUR, πατήστε 

εδώ. 

                                                           
2
 Η κατάταξη με τα κορυφαία Πανεπιστήμια ανά επιστημονική περιοχή (Subject Rankings) εκδίδει 

αποτελέσματα από το 2014 έως σήμερα. 

http://roundranking.com/
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10.1 RUR World University Ranking  

Στην συγκεκριμένη έκδοση της RUR κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως. 

Μεθοδολογία 

Η κατάταξη των Πανεπιστημίων γίνεται σύμφωνα με 20 κριτήρια-δείκτες, τα οποία 

κατανέμονται στους τομείς: της διδασκαλίας, της έρευνας, της διεθνής ποικιλομορφίας και 

της οικονομικής βιωσιμότητας. Τα δεδομένα των κριτηρίων-δεικτών συγκεντρώνονται από 

την βάση δεδομένων της Web of Science. Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, καθώς και 

οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων-δεικτών, είναι τα ακόλουθα: 

 Διδασκαλία (40%) 

1. Ακαδημαϊκό προσωπικό προς σύνολο φοιτητών Ιδρύματος (Academic staff per 

students) (συντελεστής βαρύτητας: 8%).  

2. Ακαδημαϊκό προσωπικό προς σύνολο αποφοίτων προπτυχιακών σπουδών 

(Academic staff per bachelor degrees awarded) (συντελεστής βαρύτητας: 8%). 

3. Απόφοιτοι διδακτορικών σπουδών προς ακαδημαϊκό προσωπικό (Doctoral degrees 

awarded per academic staff) (συντελεστής βαρύτητας: 8%). 

4. Αριθμός απόφοιτων διδακτορικών σπουδών προς αριθμός αποφοίτων 

προπτυχιακών σπουδών (Doctoral degrees awarded per bachelor degrees awarded) 

(συντελεστής βαρύτητας: 8%). 

5. Η φήμη του Ιδρύματος βάσει της διδασκαλίας, μέσω έρευνας ερωτηματολογίων  

(World teaching reputation) (συντελεστής βαρύτητας: 8%).  

 Έρευνα (40%) 

6. Αριθμός αναφορών ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό (Citations per 

academic and research staff) (συντελεστής βαρύτητας: 8%).  

7. Αριθμός αποφοίτων διδακτορικών σπουδών προς νεοεισερχόμενους διδακτορικούς 

φοιτητές (Doctoral degrees per admitted PhD) (συντελεστής βαρύτητας: 8%).  

8. Κανονικοποιημένος αντίκτυπος ερευνητικών αναφορών (Normalized citation 

impact): Ο  μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση του Ιδρύματος σε σύγκριση με 

το παγκόσμιο μέσο όρο αναφορών ανά δημοσίευση (συντελεστής βαρύτητας: 8%). 

9. Αριθμός δημοσιεύσεων ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό (Papers per 

academic and research staff) (συντελεστής βαρύτητας: 8%). 

10. Η φήμη του Ιδρύματος βάσει της έρευνας, μέσω έρευνας ερωτηματολογίων (World 

research reputation) (συντελεστής βαρύτητας: 8%). 

 Διεθνής ποικιλομορφία (10%) 

11. Ποσοστό αλλοδαπών ακαδημαϊκού προσωπικού Ιδρύματος (Share of international 

academic staff) (συντελεστής βαρύτητας: 2%). 

12. Ποσοστό αλλοδαπών φοιτητικού πληθυσμού Ιδρύματος (Share of international 

students) (συντελεστής βαρύτητας: 2%). 

13. Ποσοστό δημοσιεύσεων από διεθνείς συνεργασίες (Share of international co-

authored papers) (συντελεστής βαρύτητας: 2%).  

14. Η φήμη του Ιδρύματος σε γεωγραφικές περιοχές που δεν ανήκει το Ίδρυμα 

(Reputation outside region) (συντελεστής βαρύτητας: 2%). 
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15. Διεθνές επίπεδο (International level): Ο μέσος όρος από τους δείκτες 11 έως και 14 

(συντελεστής βαρύτητας: 2%). 

 Οικονομική βιωσιμότητα (10%) 

16. Έσοδα Ιδρύματος ανά ακαδημαϊκό προσωπικό (Institutional income per academic 

staff) (συντελεστής βαρύτητας: 2%). 

17. Έσοδα Ιδρύματος ανά φοιτητή (Institutional income per students) (συντελεστής 

βαρύτητας: 2%). 

18. Αριθμός δημοσιεύσεων προς ερευνητικά έσοδα (Papers per research income) 

(συντελεστής βαρύτητας: 2%).  

19. Ερευνητικά έσοδα ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό (Research income 

per academic and research staff) (συντελεστής βαρύτητας: 2%). 

20. Ερευνητικά έσοδα προς έσοδα Ιδρύματος (Research income per institutional 

income) (συντελεστής βαρύτητας: 2%). 

 

10.2 RUR Subject Ranking 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της RUR κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως ανά επιστημονική περιοχή. 

Μεθοδολογία 

Για την κατάταξη των Πανεπιστημίων ανά επιστημονική περιοχή χρησιμοποιούνται τα ίδια 

κριτήρια-δείκτες με τους ίδιους συντελεστές βαρύτητας της έκδοσης “RUR World University 

Ranking” (βλέπε ενότητα 10.1, σελίδα 20). 

 

10.3 RUR Reputation Ranking 

Η φήμη, το όνομα του Ιδρύματος και το εμπορικό του σήμα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 

την ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου σε φοιτητές και διδακτικό / ερευνητικό προσωπικό. 

Στην συγκεκριμένη έκδοση κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια, βάσει της 

φήμης τους σε θέματα διδασκαλίας και έρευνας.  

Μεθοδολογία 

Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας 

των κριτηρίων-δεικτών, είναι τα ακόλουθα: 

 Η φήμη του Ιδρύματος βάσει της διδασκαλίας (Teaching Reputation) (συντελεστής 

βαρύτητας: 50%). 

 Η φήμη του Ιδρύματος βάσει της έρευνας (Research Reputation (συντελεστής 

βαρύτητας: 50%). 

Η συγκεκριμένη κατάταξη βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ειδική έρευνα ερωτηματολογίων, που 

διεξάγεται ετησίως από την Thomson Reuters.  
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10.4 RUR Academic Ranking 

Η συγκεκριμένη έκδοση της RUR έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί ετησίως τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια, βάσει της παραγωγικότητας της έρευνας τους.  

Μεθοδολογία 

Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας είναι τα ακόλουθα: 

1. Κανονικοποίημένος αντίκτυπος ερευνητικών αναφορών (Normalized citation impact): Ο  

μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση του Ιδρύματος σε σύγκριση με το παγκόσμιο 

μέσο όρο αναφορών ανά δημοσίευση.  

2. Αριθμός αναφορών ανά δημοσίευση (Citation per papers).  

3. Αριθμός δημοσιεύσεων ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό (Papers per 

academic and research staff).  

4. Η φήμη του Ιδρύματος βάσει της έρευνας που διεξάγει (International research 

reputation): Η αξιολόγηση γίνεται μέσω ερωτηματολογίου από την διεθνή ακαδημαϊκή 

κοινότητα.  

5. Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες (Share of research publications 

written in international co-authorship). 

 

11. Center for World University Rankings (CWUR) 

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης CWUR είναι ένας οργανισμός που παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε Πανεπιστήμια με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους 

αποτελεσμάτων. Το CWUR, από το 2012, δημοσιεύει την κατάταξη με τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια παγκοσμίως (World University Rankings), ενώ από το 2017 κατατάσσει τα 

κορυφαία Πανεπιστήμια ανά επιστημονικό πεδίο (Subject Rankings).   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης CWUR, πατήστε 

εδώ. 

 

11.1 CWUR World University Rankings 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της CWUR κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως. 

Μεθοδολογία 

Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας 

των κριτηρίων-δεικτών, είναι τα ακόλουθα: 

 Ο αριθμός των αποφοίτων του Πανεπιστημίου που κέρδισε κάποιο σημαντικό διεθνές 

βραβείο / μετάλλιο (συντελεστής βαρύτητας: 15%). 

 Ο αριθμός των αποφοίτων του Πανεπιστημίου που κατέχουν υψηλή θέση (CEO) σε 

κορυφαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως (συντελεστής βαρύτητας: 15%).   

http://cwur.org/
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 Ο αριθμός του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου, που κέρδισε σημαντικό 

διεθνές βραβείο / μετάλλιο (συντελεστής βαρύτητας: 15%).  

 Ο συνολικός αριθμός των ερευνητικών δημοσιεύσεων βάσει των δεδομένων Web of 

Science κατά την τελευταία δεκαετία (συντελεστής βαρύτητας: 15%). 

 Ο αριθμός των ερευνητικών δημοσιεύσεων που δημοσιεύονται σε κορυφαία 

επιστημονικά περιοδικά (top-tier journals), βάσει των δεδομένων Web of Science κατά 

την τελευταία δεκαετία (συντελεστής βαρύτητας: 15%). 

 Ο αριθμός των ερευνητικών δημοσιεύσεων που δημοσιεύονται σε ιδιαίτερης επιρροής 

επιστημονικά περιοδικά (highly-influential journals), βάσει των δεδομένων Web of 

Science κατά την τελευταία δεκαετία (συντελεστής βαρύτητας: 15%). 

 Ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων με τον υψηλότερο αριθμό αναφορών, 

βάσει των δεδομένων Web of Science (συντελεστής βαρύτητας: 10%). 

 

11.2 CWUR Subject Rankings 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της CWUR κατατάσσονται τα κορυφαία Πανεπιστήμια 

παγκοσμίως ανά επιστημονικό πεδίο. 

Μεθοδολογία 

Το κριτήριο-δείκτης που χρησιμοποιείται για την κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο είναι ο 

αριθμός των ερευνητικών δημοσιεύσεων που δημοσιεύονται σε κορυφαία επιστημονικά 

περιοδικά (top-tier journals), βάσει των δεδομένων Web of Science κατά την τελευταία 

δεκαετία.  

 

12. Center for Science and Technology Studies (CWTS) Leiden 

Ranking 

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης Leiden Ranking, από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, παρέχει 

πληροφορίες αποκλειστικά για την έρευνα που γίνεται στα Πανεπιστήμια και βασίζεται 

αποκλειστικά σε δεδομένα της βάσης Web of Science. Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης 

“Leiden Ranking” κατατάσσει τα Πανεπιστήμια είτε βάσει του επιστημονικού τους 

αντίκτυπου (scientific impact) Πανεπιστημίων είτε βάσει των ερευνητικών τους 

συνεργασιών (scientific collaboration). Επιπλέον, τα Πανεπιστήμια κατατάσσονται είτε στο 

σύνολο των επιστημών είτε ανά επιστημονική περιοχή, ενώ παράλληλα δύνανται να 

καταταχθούν ανά ήπειρο ή/και χώρα. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να καταταχθούν τα 

Πανεπιστήμια, σύμφωνα με έναν ελάχιστο αριθμό ερευνητικών δημοσιεύσεων από ένα 

συγκεκριμένο εύρος επιλογών. Όλες οι παραπάνω επιλογές κατάταξης δύνανται να 

αξιοποιηθούν από τους χρήστες του ιστότοπου “CWTS Leiden Ranking”, προκειμένου να 

εξάγουν διαφόρων ειδών πινάκων κατάταξης Πανεπιστημίων.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης Leiden Ranking, 

πατήστε εδώ. 

http://www.leidenranking.com/
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Μεθοδολογία 

Τα Πανεπιστήμια κατατάσσονται είτε βάσει του επιστημονικού τους αντίκτυπου (scientific 

impact) Πανεπιστημίων είτε βάσει των ερευνητικών τους συνεργασιών (scientific 

collaboration). Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης Leiden Ranking παρέχει, ως επιλογές 

κατάταξης Πανεπιστημίων, τα ακόλουθα κριτήρια-δείκτες βάσει του επιστημονικού 

αντίκτυπου των Πανεπιστημίων:  

 P(top 1%) και PP(top 1%): Ο αριθμός και το ποσοστό των ερευνητικών δημοσιεύσεων 

του Πανεπιστημίου, σε σύγκριση με άλλες δημοσιεύσεις στην ίδια επιστημονική 

περιοχή και στο ίδιο έτος, που ανήκουν στο top 1% με τις περισσότερες αναφορές. 

 P(top 5%) και PP(top 5%): Ο αριθμός και το ποσοστό των ερευνητικών δημοσιεύσεων 

του Πανεπιστημίου, σε σύγκριση με άλλες δημοσιεύσεις στην ίδια επιστημονική 

περιοχή και στο ίδιο έτος, που ανήκουν στο top 5% με τις περισσότερες αναφορές. 

 P(top 10%) και PP(top 10%): Ο αριθμός και το ποσοστό των ερευνητικών δημοσιεύσεων 

του Πανεπιστημίου, σε σύγκριση με άλλες δημοσιεύσεις στην ίδια επιστημονική 

περιοχή και στο ίδιο έτος, που ανήκουν στο top 10% με τις περισσότερες αναφορές. 

 P(top 50%) και PP(top 50%): Ο αριθμός και το ποσοστό των ερευνητικών δημοσιεύσεων 

του Πανεπιστημίου, σε σύγκριση με άλλες δημοσιεύσεις στην ίδια επιστημονική 

περιοχή και στο ίδιο έτος, που ανήκουν στο top 50% με τις περισσότερες αναφορές. 

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης Leiden Ranking παρέχει, ως επιλογές κατάταξης 

Πανεπιστημίων, τα ακόλουθα κριτήρια-δείκτες βάσει των ερευνητικών συνεργασιών των 

Πανεπιστημίων:  

 P(collab) και PP(collab): Ο αριθμός και το ποσοστό των ερευνητικών δημοσιεύσεων του 

Πανεπιστήμιου σε συνεργασία με μια ή/και περισσότερες οργανώσεις. 

 P(int collab) και PP(int collab): Ο αριθμός και το ποσοστό των ερευνητικών 

δημοσιεύσεων του Πανεπιστήμιου σε συνεργασία με οργανώσεις από δύο ή/και 

περισσότερες χώρες. 

 P(industry) και PP(industry): Ο αριθμός και το ποσοστό των ερευνητικών δημοσιεύσεων 

του Πανεπιστήμιου σε συνεργασία με μια ή/και περισσότερες βιομηχανικές 

οργανώσεις. 

 P(<100Km) και PP(<100Km): Ο αριθμός και το ποσοστό των ερευνητικών δημοσιεύσεων 

του Πανεπιστήμιου σε συνεργασία με οργανώσεις, που απέχουν λιγότερο από 100 

χιλιόμετρα από το Πανεπιστήμιο. 

 P(>5.000Km) και PP(>5.000Km): Ο αριθμός και το ποσοστό των ερευνητικών 

δημοσιεύσεων του Πανεπιστήμιου σε συνεργασία με οργανώσεις, που απέχουν 

περισσότερο από 5.000 χιλιόμετρα από το Πανεπιστήμιο. 
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13. Performance Ranking of Scientific Papers for World 

Universities (Nation Taiwan University Ranking) 

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης “Performance Ranking of Scientific Papers for World 

University” εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο της Taiwan από το 2007. Το συγκεκριμένο 

σύστημα κατάταξης αξιολογεί την απόδοση των επιστημονικών δημοσιεύσεων και μέσω 

των κριτήριων-δεικτών έχει ως στόχο να συγκρίνει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα 

των επιστημονικών δημοσιεύσεων για κάθε Πανεπιστήμιο. Μελετώντας τις μακροχρόνιες 

επιδόσεις και τις βραχυχρόνιες ερευνητικές προσπάθειες των Πανεπιστημίων, η κατάταξη 

National Taiwan University (NTU) Ranking προσβλέπει στην παροχή όσο το δυνατό πιο 

αντικειμενικής κατάταξης βάσει των ερευνητικών επιδόσεων των Πανεπιστημίων 

παγκοσμίως.    

Η NTU Ranking εκδίδει αποτελέσματα κατάταξης των κορυφαίων Πανεπιστημίων 

παγκοσμίως (World University Ranking), των κορυφαίων Πανεπιστημίων ανά επιστημονική 

περιοχή (World University Ranking by Field) και των κορυφαίων Πανεπιστημίων ανά 

επιστημονικό πεδίο (World University Ranking by Subject). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα διεθνούς κατάταξης NTU Ranking, 

πατήστε εδώ. 

 

13.1 World University Ranking 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της NTU Ranking κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια παγκοσμίως. 

Μεθοδολογία 

Τα κριτήρια-δείκτες της μεθοδολογίας, καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας 

των κριτηρίων-δεικτών, είναι τα ακόλουθα: 

 Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων κατά την τελευταία 11ετία (συντελεστής 

βαρύτητας: 10%). 

 Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων κατά το τρέχον έτος (συντελεστής βαρύτητας: 

15%). 

 Αριθμός αναφορών κατά την τελευταία 11ετία (συντελεστής βαρύτητας: 15%).  

 Αριθμός αναφορών τα τελευταία δύο έτη (συντελεστής βαρύτητας: 10%). 

 Μέσος όρος αναφορών κατά την τελευταία 11ετία (συντελεστής βαρύτητας: 10%). 

 Η-index τα τελευταία δύο έτη (συντελεστής βαρύτητας: 10%). 

 Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων με υψηλό αριθμό αναφορών κατά την 

τελευταία 11ετία (συντελεστής βαρύτητας: 15%). 

 Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά 

κατά το τρέχον έτος (συντελεστής βαρύτητας: 15%). 

Τα δεδομένα, που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της επίδοσης των κορυφαίων  

Πανεπιστημίων, αντλούνται από το ESI και τη βάση δεδομένων Web of Science.  

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/
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13.2 World University Ranking by Field 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της NTU Ranking κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια παγκοσμίως σε 6 επιστημονικές περιοχές από το 2008. Η αξιολόγηση των 

Πανεπιστημίων ανά επιστημονική περιοχή βασίστηκε στα ίδια κριτήρια-δείκτες, καθώς και 

στους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων-δεικτών, με την έκδοση “World 

University Ranking” (βλέπε ενότητα 13.1, σελίδα 25). 

 

13.3 World University Ranking by Subject 

Στην συγκεκριμένη έκδοση της NTU Ranking κατατάσσονται ετησίως τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια παγκοσμίως σε 14 επιστημονικά πεδία από το 2010. Η αξιολόγηση των 

Πανεπιστημίων ανά επιστημονικό πεδίο βασίστηκε στα ίδια κριτήρια-δείκτες, καθώς και 

στους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων-δεικτών, με την έκδοση “World 

University Ranking” (βλέπε ενότητα 13.1, σελίδα 25). 

 

14. SSRN Rankings 

Το SSRN αποτελείται από μια σειρά εξειδικευμένων ερευνητικών δικτύων και έχει ως στόχο 

την ταχεία διάδοση της έρευνας παγκοσμίως. Βάσει των ερευνητικών δημοσιεύσεων που 

καταχωρούνται στην βάση του SSRN παρουσιάζονται οι κατατάξεις των κορυφαίων 

ερευνητικών δημοσιεύσεων (Top Papers), των κορυφαίων συγγραφέων (Top Authors) και 

των κορυφαίων Οργανισμών (Top Organizations). Τα αποτελέσματα των παραπάνω 

κατατάξεων ανανεώνονται μηνιαίως στο SSRN.    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SSRN, πατήστε εδώ. 

Μεθοδολογία 

Το SSRN κατατάσσει τους κορυφαίους Οργανισμούς σε πληθώρα ακαδημαϊκών περιοχών 

(πχ Business Schools, Ακαδημαϊκά Τμήματα Οικονομικών Σπουδών κτλ.) και σε ορισμένες 

περιπτώσεις ανά γεωγραφική περιοχή. Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί το SSRN 

για την κατάταξη των Οργανισμών είναι τα ακόλουθα: 

1. Ο συνολικός αριθμός λήψεων ερευνητικών δημοσιεύσεων από τη βάση του SSRN τους 

τελευταίους 12 μήνες (Total New Downloads). 

2. Ο συνολικός αριθμός των ερευνητικών δημοσιεύσεων που υποβλήθηκαν στη βάση του 

SSRN τους τελευταίους 12 μήνες (# of New Papers). 

3. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης των κριτηρίων 1 και 2 (New Downloads per Paper). 

4. Ο συνολικός αριθμός λήψεων ερευνητικών δημοσιεύσεων από τη βάση του SSRN (Total 

# of Downloads). 

5. Ο αριθμός των αναφορών των ερευνητικών δημοσιεύσεων της βάσης του SSRN (Total # 

of Citations). 

https://www.ssrn.com/en/
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6. Ο συνολικός αριθμός των ερευνητικών δημοσιεύσεων που υποβλήθηκαν στη βάση του 

SSRN (# of Papers). 

7. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης των κριτηρίων 4 και 6 (Total Downloads Per Paper). 

8. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης των κριτηρίων 5 και 6 (Total Citations Per Paper). 

9. Ο αριθμός των συγγραφέων που ανήκουν στο Ίδρυμα, βάσει των ερευνητικών 

δημοσιεύσεων στη βάση του SSRN (# of Authors). 

10. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης των κριτηρίων 4 και 9 (Total Downloads Per Author). 

11. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης των κριτηρίων 1 και 9 (New Downloads Per Author). 

12. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης των κριτηρίων 5 και 9 (Total Citations Per Author). 


