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Ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ∆ιεθνών Συστηµάτων Ταξινόµησης 

και Κατάταξης των Πανεπιστηµίων σχετικά µε την κατάταξη NTU 

 
Το Πανεπιστήµιο National Taiwan University (NTU) δηµοσιεύει κάθε χρόνο την διεθνή λίστα 
κατάταξης Πανεπιστηµίων (NTU Ranking), στην οποία το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
καταλαµβάνει τη θέση 315 παγκοσµίως, για το 2013[1]. 
Η λίστα κατάταξης NTU Ranking (http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/) ή "Performance Ranking of 
Scientific Papers for World Universities", όπως είναι η επίσηµη ονοµασία της, βρίσκεται υπό την 
αιγίδα της Α∆ΙΠ της Taiwan και κατατάσσει τα 500 καλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου από το 2007, 
βασιζόµενη αποκλειστικά στις επιστηµονικές τους δηµοσιεύσεις και στην απήχηση που αυτές έχουν 
στην διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, η συγκεκριµένη λίστα 
περιλαµβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστηµονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 συγκεκριµένα 
επιλεγµένα θεµατικά πεδία (subjects). Εκτενέστερη αναφορά για την µεθοδολογία του NTU γίνεται 
στο τέλος του κειµένου. 
Το ΑΠΘ κατατάσσεται στα πρώτα 300 πανεπιστήµια σε 2 ευρύτερα επιστηµονικά πεδία (fields): 

Κατάταξη ευρύτερων επιστηµονικών πεδίων 

 Πεδίο Θέση ΑΠΘ Θέσεις άλλων ελληνικών ΑΕΙ 

Agriculture 175 - 

Engineering 226 ΕΜΠ – 194 

Παν. Πάτρας - 238 
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και σε 11 θεµατικά πεδία (subjects): 

 Κατάταξη θεµατικών πεδίων 

 Θεµατικό Πεδίο Θέση ΑΠΘ Θέσεις άλλων ελληνικών ΑΕΙ 

Agriculture Sciences 74 

  

26 στην Ευρώπη 

Αγροτικό Παν. Αθηνών – 104 

ΕΚΠΑ – 184 

Παν. Ιωαννίνων  - 291 

Civil Engineering 96 

  

28 στην Ευρώπη 

ΕΜΠ – 72 

Παν. Πάτρας – 116 

Πολυτεχνείο Κρήτης – 220 

Παν. Ιωαννίνων - 291 

Chemical Engineering 123 ΕΜΠ – 88 

Παν. Πάτρας – 131 

Chemistry 299 - 

Computer Science 202 ΕΜΠ – 180 

Παν. Πάτρας – 208 

ΕΚΠΑ – 256 

Electrical Engineering 179 ΕΜΠ – 214 

ΕΚΠΑ – 294 

Environment/Ecology 223 - (http://sep4u.gr ) 

Geoscience 243 Παν. Κρήτης – 209 
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 Θεµατικό Πεδίο Θέση ΑΠΘ Θέσεις άλλων ελληνικών ΑΕΙ 

ΕΚΠΑ – 300 

Mechanical Engineering 233 ΕΜΠ – 77 

Παν. Πάτρας – 223 

Pharmacology & Toxicology 203 ΕΚΠΑ – 107 

Plant & Animal Science 229 - 

  

Η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά στο πλήθος των ερευνητικών εργασιών που δηµοσιεύονται από το 
εκάστοτε πανεπιστήµιο, στην ποιότητα των περιοδικών στα οποία δηµοσιεύονται και στην απήχηση 
που έχουν αυτές οι δηµοσιεύσεις στην διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Το ΑΠΘ βελτίωσε τη θέση 
του, σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, στη συγκεκριµένη κατάταξη: για το 2012 ήταν 347, για το 
2011 ήταν 388 και για το 2010 ήταν 407. Το γεγονός αυτό αντανακλά την υψηλού επιπέδου 
εντεινόµενη έρευνα που λαµβάνει χώρα στο ΑΠΘ παρά τις αντίξοες συνθήκες που βιώνει τα 
τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης προσωπικού, αύξηση του συνόλου των φοιτητών και µείωσης του 
αριθµού των διοικητικών υπαλλήλων. 

Η µεθοδολογία της λίστας NTU Ranking 

Μετά από επεξεργασία των στοιχείων και των κριτηρίων από τα µέλη της «Επιτροπής 
Παρακολούθησης ∆ιεθνών Συστηµάτων Ταξινόµησης και Κατάταξης των Πανεπιστηµίων» του ΑΠΘ 
επισηµαίνονται τα εξής: 

1. Πρόκειται για µια κατάταξη που υποστηρίζεται από την αντίστοιχη Α∆ΙΠ της Taiwan και 
αναπτύσσεται από συγκεκριµένη ερευνητική οµάδα του National Taiwan University, µε προσωπικό 
ενδιαφέρον και µόχθο του Καθηγητή Mu-Hsuan Huang, γεγονός που ενδέχεται να έχει ως 
συνέπεια την αµφίβολη βιωσιµότητα του όλου project, αν χαθεί το ενδιαφέρον ή/και η 
χρηµατοδότηση. 

2. Παρόλο που λαµβάνονται υπόψη πολλά κριτήρια, αυτά δεν είναι ξεκάθαρα και υπάρχει µεγάλη 
αλληλεξάρτηση του ενός κριτηρίου από το άλλο, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα να µην είναι 100% 
αξιόπιστα. Για παράδειγµα, στον παρακάτω πίνακα δεικτών φαίνεται ως κριτήριο το "πλήθος 
δηµοσιεύσεων τα τελευταία 11 χρόνια" και ταυτόχρονα το "πλήθος δηµοσιεύσεων την 
προηγούµενη χρονιά", όπου –προφανώς- το δεύτερο εµπεριέχεται στο πρώτο. Επιπλέον, 
παρατηρείται µια αλληλεξάρτηση και στις ετεροαναφορές (citations). Για παράδειγµα, µια εργασία 
που έχει γραφτεί πριν 5 χρόνια θα έχει ετεροαναφορές ταυτόχρονα και στα τελευταία 2 χρόνια, 
αλλά και στα τελευταία 11 χρόνια (βλέπε πίνακα δεικτών). Συνεπώς, θα επηρεάζει ταυτόχρονα τα 
δύο πρώτα κριτήρια του Research impact, καθώς και το h-index των τελευταίων 2 χρόνων. 

3. Οι πληροφορίες για τα πανεπιστήµια (πχ. αριθµός Καθηγητών) αντλούνται από τις ιστοσελίδες 
τους και ενδέχεται να είναι ανακριβείς. Επιπλέον, ο αριθµός των µελών ∆ΕΠ στα περισσότερα 
πανεπιστήµια αλλάζει κάθε χρόνο. Συνεπώς, κριτήρια που βασίζονται σε µέσους όρους για τα 
τελευταία 11 χρόνια (ή δύο χρόνια αντίστοιχα) θα πρέπει να λαµβάνουν όλες αυτές τις ιδιοµορφίες 
προκειµένου να είναι αξιόπιστα. 
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Πίνακας ∆εικτών 

  

Κριτήρια 2013 Overall Performance Indicators Βαρύτητα 

Research 

productivity 

The number of articles of the last 11 years (2002-2012) 10% 25% 

The number of articles of the current year (2012) 15% 

Research impact The number of citations of the last 11 years (2002-2012) 15% 35% 

The number of citations of the last 2 years (2011-2012) 10% 

The average number of citations of the last 11 years 

(2002-2012) 

10% 

Research 

excellence 

The h-index of the last 2 years (2011-2012) 10% 40% 

The number of Highly Cited Papers (2002-2012) 15% 

The number of articles of the current year in high-impact 

journals (2011-2012) 

15% 
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Σύνθεση Επιτροπής Παρακολούθησης ∆ιεθνών Συστηµάτων Ταξινόµησης και Κατάταξης 
των Πανεπιστηµίων 

  

Πρόεδρος:  Αναπληρώτρια Πρύτανη, Καθηγήτρια ∆έσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδηµαϊκών 
Υποθέσεων & Προσωπικού, Πρόεδρος ΜΟ∆ΙΠ-ΑΠΘ 

Μέλη: 

Καθηγήτρια Μαρία Λαζαρίδου (Τµήµα Βιολογίας), Μέλος ΜΟ∆ΙΠ-ΑΠΘ, Πρόεδρος Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

Καθηγητής Γεώργιος Καρακιουλάκης (Τµήµα Ιατρικής, Κοσµήτορας Σχολής Επιστηµών Υγείας) 

Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Βασιλειάδης (Τµήµα Πληροφορικής) 

Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Καραµπετάκης (Πρόεδρος Τµήµατος Μαθηµατικών) 

Αλεξάνδρα Τζανεράκη, Γραµµατέας ΜΟ∆ΙΠ-ΑΠΘ 

 
 

 
[1] http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/DataPage/OverallRanking.aspx?y=2013 
  

 


