Νϋα Διϊκριςη του ΕΚΠΑ ςτην παγκόςμια κατϊταξη «US News - Best
Global University Rankings 2020»
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/greece
Δημοςιεύθηκε για 6η ςυνεχόμενη χρονιϊ από τον ειδηςεογραφικό
οργανιςμό “USNews”, η παγκόςμια κατϊταξη Πανεπιςτημύων για το 2020. Πρόκειται
για μύα από τισ επτϊ πιο ςημαντικϋσ κατατϊξεισ παγκοςμύωσ. Το Εθνικό και
Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών βρύςκεται ςτη θϋςη 262 μεταξύ των 1500
Πανεπιςτημύων που περιλαμβϊνονται ςτην κατϊταξη, και ςτην 1η θϋςη μεταξύ των
δώδεκα (12) Ελληνικών Ιδρυμϊτων που βρύςκονται ςε αυτό. Μϊλιςτα ςε ςχϋςη με την
περςινό κατϊταξη το ΕΚΠΑ βελτύωςε τη θϋςη του ςτην κατϊταξη κατϊ 17 θϋςεισ. Να
επιςημανθεύ ότι ςε ςχϋςη με το 2017 το ΕΚΠΑ ϋχει ανϋβει 29 θϋςεισ (από την θϋςη
291 ςτη θϋςη 262).
Η κατϊταξη του US News για τα καλύτερα Πανεπιςτόμια ςτον κόςμο
δημιουργόθηκε με ςτόχο να παρϋχει εικόνα για το πώσ τα πανεπιςτόμια μπορούν να
ςυγκριθούν
παγκοςμύωσ.
Από το ςύνολο, πανεπιςτημύων που δραςτηριοποιούνται παγκοςμύωσ, η τελικό
ςυνολικό κατϊταξη των 1500 καλύτερων Πανεπιςτημύων καλύπτει ϋνα εύροσ
81 χωρών. Το πρώτο βόμα για την παραγωγό αυτών των κατατϊξεων, οι οπούεσ
τροφοδοτούνται από την εταιρεύα Thomson Reuters (InCitesTM research analytics
solutions), περιλαμβϊνει τη δημιουργύα μιασ πρώτησ ομϊδασ των καλύτερων
πανεπιςτημύων, τα οπούα χρηςιμοποιούνται ςε μια δεύτερη φϊςη για την κατϊταξη των
1500 κορυφαύων.
Για να ςυμπεριληφθεύ ϋνα Πανεπιςτόμιο ςτα 1500, θα πρϋπει πρώτα να εύναι
μεταξύ των κορυφαύων 250 πανεπιςτημύων ςτα αποτελϋςματα τησ παγκόςμιασ
ϋρευνασ φόμησ τησ Thomson Reuters. Στη ςυνϋχεια, ϋνα ύδρυμα πρϋπει να εύναι μεταξύ
εκεύνων που εύχε τον μεγαλύτερο αριθμό δημοςιεύςεων κατϊ τη διϊρκεια των
τελευταύων πϋντε ετών και τα ϊρθρα αυτϊ να αναφϋρονται ό να αναπαρϊγονται από τα
κορυφαύα 200 τησ προαναφερθεύςασ ϋρευνασ φόμησ. Στην κατϊταξη του 2019
λόφθηκαν υπόψη οι δημοςιεύςεισ όλων των Ιδρυμϊτων για την περύοδο 2013-2017. Για
να ςυμπεριληφθεύ ϋνα Πανεπιςτόμιο θα πρϋπει να ϋχει δημοςιευμϋνα τουλϊχιςτον 1500
ερευνητικϊ τεκμόρια (ϊρθρα, κεφϊλαια ςε ςυλλογικούσ τόμουσ κ.α) ςτο ςυγκεκριμϋνο
χρονικό διϊςτημα.

Το «U.S. News & World Report» αξιολογεύ τα 1500 καλύτερα Ιδρύματα
χρηςιμοποιώντασ ϋνα ευρύ φϊςμα 13 διαφορετικών κριτηρύων:
1. Παγκόςμια Ερευνητικό Φόμη (12.5%)
2. Περιφερειακό Ερευνητικό Φόμη (12.5%)
3. Δημοςιεύςεισ(10%)
4. Συγγρϊμματα (2.5%)
5. Συνϋδρια (2.5%)
6. Σταθμιςμϋνη επύδραςη των ετεροαναφορών (10%)
7. Σύνολο αναφορών (7.5%)
8. Αριθμόσ δημοςιεύςεων που βρύςκονται μεταξύ των 10% περιςςότερο
αναφερόμενων δημοςιεύςεων (12.5%)
9. Ποςοςτό του ςυνόλου των δημοςιεύςεων που βρύςκονται μεταξύ των 10%
περιςςότερο αναφερόμενων δημοςιεύςεων (10%)
10. Διεθνεύσ Συνεργαςύεσ (5%)
11. Ποςοςτό δημοςιεύςεων με διεθνό ςυνεργαςύα επύ του ςυνόλου των
δημοςιεύςεων (5%)
12. Αριθμόσ ϊρθρων με μεγϊλο αριθμό αναφορών που βρύςκονται ςτο top 1%
(5%)
13. Ποςοςτό του ςυνόλου των δημοςιεύςεων που βρύςκονται μεταξύ των 1%
των ϊρθρων με τισ περιςςότερεσ αναφορϋσ (5%)
Από τα προςφϊτωσ δημοςιευμϋνα ςτοιχεύα του «U.S. News & World Report»
προκύπτει για το Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών ότι κατϋχει
για το 2020 τη θϋςη 262 παγκοςμύωσ και εύναι το 1ο μεταξύ των δώδεκα (12)
Ελληνικών Πανεπιςτημύων που αναφϋρονται ςτο ςυγκεκριμϋνο πύνακα κατϊταξησ.

Πύνακασ 1: Θϋςη και Επύδοςη των δώδεκα (12) Ελληνικών
Πανεπιςτημύων που βρύςκονταν ςτον πύνακα των 1500 καλύτερων
Πανεπιςτημύων του κόςμου ςύμφωνα με τον Πύνακα Κατϊταξησ USNews BestGlobalUniversityRankings (2020)
Πανεπιςτόμιο

Παγκόςμια
Θϋςη

Θϋςη ςτην
Ελλϊδα

Συνολικό
ΕπύδοςηΒαθμόσ

Εθνικό και Καποδιςτριακό
Πανεπιςτόμιο Αθηνών
Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο
Θεςςαλονύκησ
Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο

262

1

58,5

349

2

54,7

412

3

52,2

Πανεπιςτόμιο Κρότησ

563

4

46,8

Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων

567

5

46,7

Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ

763

6

40,3

Γεωπονικό Πανεπιςτόμιο Αθόνασ

1063

7

31,2

Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ

1116

8

29,7

Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο
Θρϊκησ
Οικονομικό Πανεπιςτόμιο Αθόνασ

1309

9

23,6

-

10

-

-

11

-

-

12

-

Χαροκόπειο Πανεπιςτόμιο
Αθηνών
Πολυτεχνεύο Κρότησ
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Σε Ευρωπαώκό επύπεδο, το Ε.Κ.Π.Α. κατϋχει τη 118η θϋςη μεταξύ των 560
Πανεπιςτημύων που ςυμπεριλόφθηκαν ςτην αξιολόγηςη.

Πύνακασ 2: ΗθϋςητουΕΚΠΑςτονΠύνακαΚατϊταξησ US News Best Global University Rankings
Έτοσ

Διεθνόσ Θϋςη

2019-2020

262/1500

2018-2019

279/1250

2017-2018

286/1250

2016-2017

291/1000

2015-2016

292/500

Πηγό: US News - Best Global University Rankings

Ο οργανιςμόσ που ςυντϊςςει τον ςυγκεκριμϋνο πύνακα κατϊταξησ παραθϋτει
ωσ «επύδοςη» και τη θϋςη του κϊθε ιδρύματοσ ςτουσ 13 επιμϋρουσ δεύκτεσ που
αξιολογεύ. Στον πύνακα 3 παρουςιϊζεται η επύδοςη του ΕΚΠΑ ςτουσ ςυγκεκριμϋνουσ
δεύκτεσ. Παρατύθενται ςτοιχεύα τησ τελευταύασ τριετύασ.
Πύνακασ 3: Η θϋςη – επύδοςη του ΕΚΠΑ με βϊςη τουσ δεκατρεύσ (13) δεύκτεσ του
πύνακα Κατϊταξησ US News - Best Global University Rankings
Δεύκτησ – Κριτόριο

Θϋςη του
ΕΚΠΑ

Θϋςη του
ΕΚΠΑ

Θϋςη του
ΕΚΠΑ

2020

2019

2018

Παγκόςμια Ερευνητικό Φόμη (12.5%)

621

610

708

Περιφερειακό Ερευνητικό Φόμη (12.5%)

216

202

232

Δημοςιεύςεισ(10%)

217

199

183

Συγγρϊμματα (2.5%)

344

377

316

Συνϋδρια (2.5%)

399

416

380

Σταθμιςμϋνη επύδραςη των
ετεροαναφορών (10%)

453

457

458

Σύνολο αναφορών (7.5%)

215

208

196

Αριθμόσ δημοςιεύςεων που βρύςκονται
μεταξύ των 10% περιςςότερο
αναφερόμενων δημοςιεύςεων (12.5%)

215

220

199

Ποςοςτό του ςυνόλου των
δημοςιεύςεων που βρύςκονται μεταξύ
των 10% περιςςότερο αναφερόμενων
δημοςιεύςεων (10%)

435

462

463

Διεθνεύσ Συνεργαςύεσ (10%)

393

344

352

Ποςοςτό δημοςιεύςεων με διεθνό
ςυνεργαςύα επύ του ςυνόλου των
δημοςιεύςεων

225

221

262

Αριθμόσ ϊρθρων με μεγϊλο αριθμό
αναφορών που βρύςκονται ςτο top 1%
των ϊρθρων με τισ περιςςότερεσ
αναφορϋσ (5%)

163

170

167

Ποςοςτό του ςυνόλου των
δημοςιεύςεων που βρύςκονται μεταξύ
των 1% των ϊρθρων με τισ περιςςότερεσ
αναφορϋσ (5%)

205

251

272

Πηγό: US News - Best Global University Rankings https://www.usnews.com/education/best-

global-universities/national-and-kapodistrian-university-of-athens-504988

Άξιο μνεύασ το κριτόριο «Αριθμόσ άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίςκονται
ςτο top 1% των άρθρων με τισ περιςςότερεσ αναφορέσ», όπου το ΕΚΠΑ
καταλαμβϊνει την 163η θϋςη παγκοςμύωσ, αλλϊ και το «ποςοςτό του ςυνόλου των
δημοςιεύςεων που βρίςκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τισ περιςςότερεσ
αναφορέσ» όπου
το
ΕΚΠΑ
καταλαμβϊνει
την
205η θϋςη
παγκοςμύωσ, πραγματοποιώντασ ϊνοδο 46 θϋςεων ςε ςχϋςη με το 2019.
Οι ςυγκεκριμϋνεσ επιδόςεισ αποδεικνύουν την όλο και μεγαλύτερη αναγνώριςη του
ΕΚΠΑ ωσ ςημαντικού παγκόςμιου ερευνητικού ιδρύματοσ.
Θα πρϋπει να αναφϋρουμε ότι ςτον ςυγκεκριμϋνο πύνακα κατϊταξησ το Εθνικό και
Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών εμφανύζεται ςε υψηλϋσ θϋςεισ
παγκοςμύωσ ςτα εξόσ δεκαϋξι (16) επιμϋρουσ επιςτημονικϊ πεδύα και
αντικεύμενα. Ιδιαύτερα θα πρϋπει να αναφερθεύ ότι ςε τρύα από αυτϊ τα
επιςτημονικϊ πεδύα το ΕΚΠΑ κατατϊςςεται ςτο top 100 των Πανεπιςτημύων
παγκοςμύωσ (Ογκολογύα, Φαρμακολογύα και Τοξικολογύα και Καρδιολογύα) ενώ
ο Τομϋασ των «Ανθρωπιςτικών Σπουδών» βρύςκεται ςε ιδιαύτερα ψηλό θϋςη
(225η παγκοςμύωσ), και μϊλιςτα ςημαντικϊ πιο πϊνω από την θϋςη που εμφανύζει το
Ίδρυμα ςυνολικϊ. Το εύρημα αυτό ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα διότι ςτισ Ανθρωπιςτικϋσ
ςπουδϋσ η ερευνητικό δραςτηριότητα αποτυπώνεται ςε εκδόςεισ που δεν
ςυμπεριλαμβϊνονται ςτισ γνωςτϋσ βιβλιομετρικϋσ βϊςεισ. Επιπροςθϋτωσ δεν υπϊρχει
εργαςτηριακό ϋρευνα η οπούα παρϊγει μεγϊλο αριθμό δημοςιεύςεων και αναφορών.
Τα δεκαϋξι επιςτημονικϊ πεδύα που ςυμπεριλόφθηκαν ςτη φετινό κατϊταξη (ϋναντι
δώδεκα το 2019) εύναι τα εξόσ:
1. Στην «Ογκολογύα» (Oncology) ςτην 93η θϋςη
2. Στην «Φαρμακολογύα και Τοξικολογύα» (Pharmacology and Toxicology)
ςτην 96η θϋςη.
3. Στην «Καρδιολογύα» (Cardiac and Cardiovascular Systems) ςτην 100ηθϋςη
4. Στην «Ανοςολογύα» (Immunology) ςτη 115η θϋςη.
5. Στον Τομϋα τησ «Χειρουργικόσ» (Surgery) ςτην 148η θϋςη.
6. Στον Τομϋα τησ «Κλινικόσ Ιατρικόσ» (Clinical Medicine) ςτην 163η θϋςη.
7. Στον Τομϋα των «Ανθρωπιςτικών Σπουδών» (Arts & Humanities)
ςτην 225η θϋςη
8. Στον Τομϋα τησ «Φυςικόσ» (Physics) ςτη θϋςη 228η θϋςη.
9. Στισ "Κοινωνικϋσ Επιςτόμεσ και Δημόςια Υγεύα" (Social Sciences and
Public Health) ςτην 221η θϋςη.
10. Στον Τομϋα «Νευροεπιςτόμεσ και Συμπεριφορϊ» (Neuroscience and
Behavior) ςτην 269η θϋςη.

11. Στον Τομϋα «Περιβϊλλον και Οικολογύα» (Environmental & Ecology)
ςτην 319η θϋςη.
12. Στον
Τομϋα
«Μοριακό
Βιολογύα
Γενετικό» (MolecularBiologyandGenetics) ςτην 300η θϋςη.

και

13. Στον Τομϋα «Βιολογύα και Βιοχημεύα» (Biology and Biochemistry)
ςτη 413η θϋςη
14. Στη «Μηχανικό» (Engineering) ςτη 428η θϋςη.
15. Στη «Χημεύα» (Chemistry) ςτη 445η θϋςη.
16. Στην «Φυτολογύα και Ζωολογύα» ςτην 480η θϋςη
Στο top 10 τησ Κατϊταξησ βρύςκονται οκτώ Πανεπιςτόμια από τισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ
Αμερικόσ και δύο από το Ηνωμϋνο Βαςύλειο. Στην πρώτη θϋςη κατατϊςςεται το
Πανεπιςτόμιο του Χϊρβαρντ και ακολουθούν ϊλλα δύο Πανεπιςτόμια των ΗΠΑ, το ΜΙΤ
και το Στϊνφορντ. Στην πϋμπτη θϋςη ςυναντϊμε το πρώτο ευρωπαώκό Πανεπιςτόμιο
αυτό τησ Οξφόρδησ. Στην 18η θϋςη βρύςκεται το Πανεπιςτόμιο του Τορόντο του
Καναδϊ. Στην 26η θϋςη εντοπύζεται το πρώτο Πανεπιςτόμιο από την Αυςτραλύα αυτό
τησ Μελβούρνησ, ενώ αντύςτοιχα το πρώτο Αςιατικό Πανεπιςτόμιο εύναι αυτό τησ
Σιγκαπούρησ ςτην 34η θϋςη. Η Αφρικανικό Ήπειροσ εκπροςωπεύται από 52
Πανεπιςτόμια με πρώτο από αυτϊ το Πανεπιςτόμιο του Κϋιπ Τϊουν το οπούο βρύςκεται
ςτην 121η θϋςη.
Θϊνοσ Δημόπουλοσ
Πρύτανησ ΕΚΠΑ

