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TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2020
Ανακοινώθηκαν από το σύστημα κατάταξης Times Higher Education World University
Rankings οι κατατάξεις πανεπιστημίων για τη φετινή χρονιά. Συγκεκριμένα, το
σύστημα στηρίζεται σε δείκτες που σχετίζονται με 5 κατηγορίες ταξινόμησης, καθένας
από τους οποίους συμμετέχει με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα:
Teaching 30%, Research 30%, Citations 30%, International Outlook 7,5% και Industry
Income 2,5%. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη κατάταξη
κατατάχθηκαν 1.400 ως κορυφαία πανεπιστήμια από 92 χώρες παγκοσμίως. Το
Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί τη θέση του, παραμένοντας στη γενική κλίμακα των
θέσεων 801-1000. Ειδικότερα, καταγράφεται η ενίσχυση στους δείκτες Teaching και
International Outlook, καθώς και η σταθερότητα στην κατηγορία Industry Income.
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Το σύστημα πανεπιστημιακών κατατάξεων RUR (Round University Ranking), το
οποίο αντλεί στατιστικά στοιχεία από την έγκυρη πηγή Clarivate Analytics,
δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα θεματικών πεδίων για το έτος 2019.
Ακολουθεί η θέση του Πανεπιστημίου Πατρών ανά θεματικό πεδίο.
Medical Sciences, κατέλαβε τη θέση 386 (Bronze League) παγκοσμίως, με
επιδόσεις στους άξονες, Teaching Ranking (θέση 274), Research Ranking (θέση 389),
International Diversity Ranking (θέση 425) & Financial Sustainability Ranking (θέση
412).
Technical Sciences κατέλαβε τη θέση 484 (Copper League) παγκοσμίως, με
επιδόσεις στους άξονες, Teaching Ranking (θέση 401), Research Ranking (θέση 480),
International Diversity Ranking (θέση 576) & Financial Sustainability Ranking (θέση
477).
Life Sciences κατέλαβε τη θέση 530 (World League) παγκοσμίως, με επιδόσεις
στους άξονες, Teaching Ranking (Θέση 504), Research Ranking (θέση 460),
International Diversity Ranking (θέση 522) & Financial Sustainability Ranking (θέση
471).
Social Sciences κατέλαβε τη θέση 589 (World League) παγκοσμίως, με επιδόσεις
στους άξονες, Teaching Ranking (θέση 613), Research Ranking (θέση 555),
International Diversity Ranking (θέση 499) & Financial Sustainability Ranking (θέση
349).
Natural Sciences κατέλαβε τη θέση 602 (World League) παγκοσμίως, με επιδόσεις
στους άξονες, Teaching Ranking (θέση 614), Research Ranking (θέση 548),
International Diversity Ranking (θέση 506) & Financial Sustainability Ranking (θέση
566).
Humanities κατέλαβε τη θέση 604 (World League) παγκοσμίως, με επιδόσεις στους
άξονες, Teaching Ranking (θέση 606), Research Ranking (θέση 517), International
Diversity Ranking (θέση 582) & Financial Sustainability Ranking (θέση 548).
Το Πανεπιστήμιο Πατρών συγχαίρει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την
σημαντική συνεισφορά τους και ενεργή παρουσία τους στις επιστημονικές εξελίξεις
και στην εκπαίδευση επιδιώκοντας τη βελτίωση σε όλους τους τομείς.
Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με: http://roundranking.com/
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webometrics» του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου
Ερευνών CSIC (έκδοση Ιανουαρίου 2020) το Πανεπιστήμιό μας κατατάσσεται στην
570η θέση ανάμεσα σε περισσότερα από 28.000 συνολικά ιδρύματα παγκοσμίως και
στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα 75 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας που
αξιολογήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο. Το σύστημα παγκόσμιας κατάταξης
πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί ποσοτικές
μεθόδους αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη επιμέρους δείκτες οι οποίοι συμμετέχουν
με διαφορετική βαρύτητα στη διαμόρφωση της κατάταξης, σχετίζονται με την παρουσία
στο διαδίκτυο και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας στον
παγκόσμιο ιστό. Οιδείκτεςαυτοίείναιοιεξής: Presence 5% (Size of the main webdomain
of the institution), Visibility 50% (Number of external networks linking to the institution's
webpages), Transparency/Openness 10% (Number of citations from Top 110 authors)
και Excellence/Scholar 35% ( Number of papers amongst the top 10% most cited in
the 26 disciplines/ Data for the five year period: 2013-2017).
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.webometrics.info/en
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ «TOP UNIVERSITIES BY TOP
GOOGLE SCHOLAR CITATIONS» ΤΗΣ WEBOMETRICS
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Webometrics
http://www.webometrics.info/en/transparent τέλη Ιανουαρίου 2020, το Πανεπιστήμιο
Πατρών καταλαμβάνει την 399η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο (417η θέση τον Ιούλιο
2019) και την 3η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της
παγκόσμιας κατάταξης Transparent Ranking:Top Universities by Citations in Top
Google Scholar profiles, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 535.454 ετεροαναφορές.
Πρόκειται για μία σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς η ειδικότερη
αυτή κατάταξη αποτυπώνει τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον τομέα
της απήχησης του ερευνητικού τους έργου, όπως αυτές καταγράφονται μέσω της
έγκυρης μηχανής αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας Google Scholar. Τα
στοιχεία συλλέχθηκαν το δεκαήμερο 10-20 Ιανουαρίου 2020. Η κατάταξη αυτή
δημοσιεύεται και ανανεώνεται δύο φορές τον χρόνο, Ιανουάριο και Ιούλιο. Στην
ακολουθούμενη μεθοδολογία για τον
Ιανουαρίου του 2020 ο αριθμός των
ετεροαναφορών υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 110
προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των
δέκα πρώτων προφίλ.
Τα πέντε πρώτα Ελληνικά Πανεπιστήμια που εμφανίζονται είναι: το ΕΚΠΑ στην 74η
παγκόσμια θέση (2.039.623 ετεροαναφορές), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην 324η
θέση (679.598 ετεροαναφορές), το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 399η θέση (535.480
ετεροαναφορές), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 400η θέση (535.454
ετεροαναφορές) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην 437η θέση (484.842
ετεροαναφορές).
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(QS World University Rankings by Subject 2020)
Το σύστημα QS World Ranking / Top Universities (http://www.topuniversities.com/),
ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για
την ανώτατη εκπαίδευση, δημοσίευσε τον διεθνή πίνακα κατάταξης των
πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή (QS World University Rankings by Subject) για
το 2020.
Στη κατάταξη για το τρέχον έτος εξετάστηκαν 1.368 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, σε 5
επιστημονικές περιοχές και 48 θεματικά πεδία. Ο πίνακας κατάταξης που
δημοσιεύτηκε βασίζεται σε μια σειρά
από επιμέρους κριτήρια (academic and employer reputation, citations per paper and
h-index), το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα. Τα
συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται σε απαντήσεις 94.000 ακαδημαϊκών και
44.000 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και
βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, απ’
όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας. Βαθμολογήθηκαν 35 θεματικά πεδία
του Πανεπιστημίου Πατρών και κατετάγησαν (ranked) τα 14 ως ακολούθως:
Engineering & Technology, θέση 277 παγκοσμίως, 3η σε εθνικό επίπεδο, με score 66,7
(θέση 315 για το 2019).
Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν έχουν ως εξής:
• Engineering – Civil & Structural θέση 151-200 παγκοσμίως & 3η θέση σε Εθνικό
επίπεδο, με score 68,2.
• Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing θέση 201-250
παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 67,1
• Engineering – Chemical θέση 201-250 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με
score 64,5.
• Engineering – Electrical & Electronic θέση 201-250 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό
επίπεδο, με score 63,1.
• Computer Science & Information Systems θέση 251-300 παγκοσμίως & 3η σε
εθνικό επίπεδο με score 61,1
Life Sciences & Medicine (score 49,3)
Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής:
•
Agriculture & Forestry θέση 201-250 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με
score 57,9
•
Medicine, θέση 401-450 παγκοσμίως & 4η σε εθνικό επίπεδο, με score 59,4
•
Biological Sciences, θέση 551-600 παγκοσμίως & 4η σε εθνικό επίπεδο, με
score 54,3
Natural Sciences (score 56,7)
Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής:
• Environmental Sciences θέση 351-400 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με
score 63,9
• Materials Science θέση 351-400 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό επίπεδο, με score
60,5
• Chemistry θέση 401-450 παγκοσμίως & 2η σε εθνικό επίπεδο, με score 59,6
• Physics & Astronomy θέση 551-600 παγκοσμίως & 6η σε εθνικό επίπεδο, με
score 50,1

Social Sciences & Management (score 56,9)
Τα θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας που κατετάγησαν είναι τα εξής:
• Business & Management Studies θέση 401-450 παγκοσμίως & 3η σε εθνικό
επίπεδο, με score 54,1
• Economics & Econometrics θέση 401-450 παγκοσμίως & 4η σε εθνικό επίπεδο,
με score 55,5
Οι θέσεις των θεματικών περιοχών του Πανεπιστημίου Πατρών για τα τρία τελευταία έτη
δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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