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Η επισηημονική απήσηση ηος Πανηείος Πανεπισηημίος, η θέση ηος 
σηιρ διεθνείρ αξιολογήσειρ και η παποςσία ηος σηα κοινωνικά δίκηςα 
επισηημόνων. 
 
 
 
 
Η διάδοζη ηης επιζηημονικής και ακαδημαϊκής γνώζης μέζω ηων ηεχνολογιών ηου 
παγκόζμιου ιζηού, δημιουργεί νέα δεδομένα προβολής, αξιολόγηζης και προώθηζης 
ηου πανεπιζηημιακού έργου, ηείνονηας ζηην ενοποίηζη ηων διαύλων επικοινωνίας ηης 
επιζηημονικής κοινόηηηας πέρα από ηις παραδοζιακές οδούς ηων εκδοηών και ηων 
ζυνεδρίων. Η εξέλιξη αυηή ζυνηελεί ζηην αλλαγή ηων ηάζεων και ζυμπεριθορών 
ηόζο ηων μελών ηης ακαδημαϊκής κοινόηηηας όζο και ηων ηελικών αποδεκηών και 
χρηζηών ηης γνώζης. Η μέηρηζη ηης επιζηημονικής απήχηζης, οι διεθνείς 
αξιολογήζεις και ηα κοινωνικά δίκηυα αποδίδουν ηην εικόνα ηης παρουζίας ηων 
πανεπιζηημίων ζηο νέο περιβάλλον και αποκηούν ιδιαίηερη αξία ζηην προζπάθεια 
διαμόρθωζης πολιηικής από αυηά. 
 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Το Πάνηειο Πανεπιζηήμιο ανήκει ζηην καηηγορία ηων πανεπιζηημίων που υπηρεηούν 
ηης κοινωνικές και πολιηικές επιζηήμες, εξ αυηού ηου λόγου καθίζηαηαι μειονεκηική η 
θέζη ηου ηης διεθνείς αξιολογήζεις που χρηζιμοποιούν βιβλιομεηρικές μεθόδους 
ζηηριζόμενες ζηην μέηρηζη ηων παραπομπών ζε άρθρα περιοδικών, αγνοώνηας ηης 
μονογραθίες που είναι κυρίαρχες ζηο επιζηημονικό ηου πεδίο (Hicks, 2004). 
 
Ωζηόζο, η διείζδυζη ηων ηεχνολογιών ηου web ζηον χώρο ηης επιζηημονικής και 
ακαδημαϊκής παραγωγής, μεηαθέηει ηης όρους και ηα κριηήρια αξιολόγηζης ηης 
ποιόηηηας ηων πανεπιζηημίων ζηο επίπεδο ηης παρουζίας ηους ζηον παγκόζμιο ιζηό 
και ζηα μέζα δικηύωζης ηης επιζηημονικής κοινόηηηας που αναπηύζζονηαι ζε αυηόν. 
Η επιζηημονική πληροθόρηζη διαχέεηαι ολοένα και περιζζόηερο μέζω online 
εθαρμογών, ζυνδρομηηικών ή μη και κυριαρχείηαι από αυηές ως προς ηον ηρόπο 
δημοζίευζης και πρόζβαζης ηης πληροθορίας (Berners-Lee Tim, 2001). 
 
Οι θορείς αξιολόγηζης και καηάηαξης ηων πανεπιζηημίων καθιερώνουν δείκηες 
μέηρηζης όπως ηο πλήθος ηων ηεκμηρίων ηης πανεπιζηημίου ζε βάζεις δεδομένων 
ζαν ηην Scopus (QS University Rankings) ή ηο Google Scholar (Ranking Web of 
Universities), ηον ζυνολικό αριθμό ηων ιζηοζελίδων ηου και ηων εξωηερικών ζελίδων 
που παραπέμπουν ζε αυηές (backlinks). Παράλληλα, η ανάπηυξη ηων κοινωνικών 
δικηύων επιζηημόνων ηης ηα ResearchGate, Mendeley, LinkedIn, αλλά και ηα ευρεία 
κοινωνικά δίκηυα όπως ηα Facebook, Twitter διεκδικούν χώρο ζηην διάδοζη ηης 
επιζηημονικής πληροθόρηζης ζε βαθμό που να δημιουργούν νέες κλίμακες μέηρηζης 
ηης επιζηημονικής απήχηζης που ζυνοψίζονηαι ζηον όρο altmetrics (Priem, 2010). 
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2. Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ και σηόσοι 
 
 
Σκοπός ηης παρούζας έρευνας είναι η καηαγραθή ηης επιζηημονικής απήχηζης1 
(scholarly impact) ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου, ηης θέζης ηου ζηις διεθνείς 
αξιολογήζεις, με ηην παράλληλη ανάλυζη ηων κριηηρίων καηάηαξης που 
χρηζιμοποιούνηαι και ηης παρουζίας ηου ζηα κοινωνικά δίκηυα, ως εναλλακηικού 
μέζου προβολής και διάδοζης ηου παραγόμενου επιζηημονικού έργου. 
 
Σηην προζπάθεια να ζυλλεγούν ηα απαραίηηηα δεδομένα για ηην διερεύνηζη ηης 
ακαδημαϊκής απήχηζης ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου και με ζηόχο ηην απόκηηζη 
πρωηογενών πληροθοριών, έγινε επιλογή εξήνηα (60) δημοζιεύζεων μελών ΔΕΠ, που 
ανηιπροζωπεύουν ηα είδη δημοζίευζης που παρουζιάζονηαι ζηις κοινωνικές 
επιζηήμες (μονογραθίες, ειζηγήζεις ζυνεδρίων, άρθρα κ.α.). Η μελέηη ηων 
δημοζιεύζεων προζέθερε ηην δυναηόηηηα να καηαγραθεί ηο ποζοζηό δήλωζης, από 
ηους ζυγγραθείς, ηης ιδιόηηηας ηους ως μελών ΔΕΠ ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου 
(Αναθορά Ιδιόηηηας ΔΕΠ), η ύπαρξη παραπομπών από άλλους ζυγγραθείς ζηο έργο 
ηους (Citations) και η παρουζία ηων έργων ηους ζε social media, blogs, προζωπικές 
ιζηοζελίδες, καηαλόγους βιβλιογραθίας κ.α. (altmetrics). 
 
Παράλληλα, εξεηάζηηκαν ηέζζερις (4) θορείς διεθνών αξιολογήζεων και η καηάηαξη 
ηου πανεπιζηημίου ζε αυηές, με βάζη ηα κριηήρια που χρηζιμοποιούνηαι και ηις 
διαθοροποιήζεις που παρουζιάζουν. 
 
Τέλος, έγινε αναζήηηζη και καηαγραθή ηης παρουζίας ηων μελών ΔΕΠ, ζε κοινωνικά 
δίκηυα επιζηημόνων όπως ηα ResearchGate, Mendeley, LinkedIn. 
 
 
3. Η επισηημονική απήσηση ηος Πανηείος Πανεπισηημίος 
 
Οι δημοζιεύζεις που ηα μέλη ενός πανεπιζηημίου παράγουν αποηελούν μεηρήζιμα 
μεγέθη, όπως και ηο πλήθος ηων παραπομπών ζε αυηές (citation impact). Ο πλέον 
διαδεδομένος δείκηης μέηρηζης ηων παραπομπών ζηο έργο ενός ζυγγραθέα είναι ο h-
index (Hirsch, 2005), για ηον δείκηη αυηόν ο Hirsch δίνει ηον εξής οριζμό «ένας 
επιζηήμονας έχει h-index ίζο με h, εάν h από ζύνολο Np ηων δημοζιεύζεων ηου έχει 
ηουλάχιζηον h αναθορές η κάθε μία, και οι υπόλοιπες δημοζιεύζεις (Νp-h) έχουν ηο 
μέγιζηο h αναθορές η κάθε μία». 
 
Η μελέηη ηων δημοζιεύζεων ζηηρίχηηκε ζηην αναζήηηζη και ηην εξέηαζη ηου υλικού 
μέζα από ηον ηλεκηρονικό καηάλογο Opacial ηης Βιβλιοθήκης ηου Πανηείου 
Πανεπιζηημίου και ηις βάζεις βιβλιογραθικών δεδομένων Web of Science, Scopus, 
Microsoft Academic Search, Google Scholar. Το ζώμα ηων εξήνηα (60) 
δημοζιεύζεων αποηελείηαι από μονογραθίες (26,66%), άρθρα ζυνεδρίων (18,33%), 
ζυμμεηοχές ζε ζυλλογικά έργα (18,33%) και άρθρα περιοδικών (36,66%). Για κάθε 
μία δημοζίευζη έγινε εξέηαζη ηης δήλωζης ηης ιδιόηηηας ηου ζυγγραθέα ως μέλους 
ΔΕΠ ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου, ηης ύπαρξης παραπομπών ζηο ζυγκεκριμένο 

                                                
1 Όρος που δηλώνει ηην απήχηζη ενός ζυγγραθέα ζηην επιζηημονική κοινόηηηα και μεηράηαι με ηην 
ύπαρξη παραπομπών ζηο έργο ηου από άλλους ζυγγραθείς. 
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έργο από άλλους ζυγγραθείς και ηης παρουζίας ηου ζηις εναλλακηικές μορθές 
επιζηημονικής πληροθόρηζης που καλύπηονηαι από ηον όρο altmetrics. 
 
Τα αποηελέζμαηα ηης εξέηαζης ηων δημοζιεύζεων παρουζιάζονηαι ζηον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

 Αναθορά Ιδιόηηηας 
ΔΕΠ 

Citations Altmetrics 

Άρθρα ζυνεδρίων  9% 54% 
 
Άρθρα περιοδικών 

 
Γίνεηαι αναθορά 
ζε όλες ηις 
δημοζιεύζεις 

 
86% 

 
95% 

Μονογραθίες  
 

 
38% 

 
50% 

Συμμεηοχή ζε 
ζυλλογικά έργα 

 
 

 
18% 

 
36% 

 
Συνολικά ποζοζηά 

 
100% 

 
38% 

 
59% 

 
 
Σημ: Τα ποζοζηά προκύπηουν από ηο ζύνολο ηων εξήνηα (60) δημοζιεύζεων. Οι 
δείκηες που μεηρήθηκαν ανηαποκρίνονηαι ζηα ζηοιχεία που ανηλήθηκαν από ηην έρευνα 
ζηις προαναθερόμενες πηγές (Οpacial, Scopus, Google Scholar κλπ.) 
 
Όπως δηλώνουν ηα ζηοιχεία που προκύπηουν, η αναθορά ηης ιδιόηηηας ηους ως 
μελών ΔΕΠ ηου πανεπιζηημίου ζηις  εξεηαζόμενες δημοζιεύζεις είναι πλήρης, 
γεγονός ζημανηικό για ηην προώθηζη ηης επιζηημονικής απήχηζης, αθού η απώλεια 
δημοζιεύζεων ζυζχεηιζόμενων με ηο ίδρυμα είναι μηδενική. 
 
Παράλληλα, ηα ποζοζηά καθιέρωζης ηων ονομάηων ηων ζυγγραθέων ζηις 
βιβλιογραθικές βάζεις που ερευνήθηκαν είναι μικρά (33%), όπως και η απόδοζη 
δείκηη h-index ζηο ζύνολο ηων δημοζιεύζεων ηους. Συγκεκριμένα, μόνο ηο 1/3  ηων 
δημοζιεύζεων που εξεηάζηηκαν λαμβάνει παραπομπές ζηις Web of Science, Scopus, 
Microsoft Academic Search, Google Scholar με 31, 38, 45 και 52 δημοζιεύζεις 
ανηίζηοιχα και δείκηη h-index 14 ζηην Microsoft Academic Search, 9 ζηην Scopus 
και 14 ζηην Google Scholar. 
 
 
Πέρα από ηο ζυγκεκριμένο δείγμα ηων δημοζιεύζεων που εξεηάζηηκαν, ενδιαθέρον 
παρουζιάζει και η ζυνολική εικόνα ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου. Οι εξεηαζόμενες 
βάζεις ευρεηηριάζουν έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό δημοζιεύζεων από ηην 
πλειονόηηηα ηων επιζηημονικών πεδίων2. Οι πηγές ζυλλογής ηων δεδομένων 
περιλαμβάνουν ηους μεγαλύηερους εκδόηες και διαθέηες βάζεων δεδομένων όπως 
Elsevier, Emerald Group Publishing, Pubmed, JSTOR. Σηο πλαίζιο αυηό ηο Πάνηειο 
Πανεπιζηήμιο εμθανίζει ηην ακόλουθη εικόνα, όπως παρουζιάζεηαι ζηον πίνακα: 
 

                                                
2 Ενδεικηικά: 47 εκ. εγγραθές για ηην Scopus, με 19.500 ηίηλους περιοδικών και 500 εκ. εγγραθές για 
ηην Google Scholar με 30 και πλέον είδη ηεκμηρίων. 
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 Συγγραθείς Τεκμήρια Παραπομπές h-index 
 
Web of 
Science3 

 
83 

 
177 

 
833 

 
Δεν 
αναθέρεηαι 

 
Google 
Scholar 

 
Μη 
προζδιορίζιμος 
αριθμός 

 
42004 

 
Μη 
προζδιορίζιμος 
αριθμός 

 
Δεν 
αναθέρεηαι 

 
Microsoft 
Academic 
Search 

 
116 

 
499 

 
2167 

 
18 

 
Scopus 

 
168 

 
364 

 
Μη 
προζδιορίζιμος 
αριθμός 

 
Δεν 
αναθέρεηαι 

 
Επιχειρώνηας μία ζύγκριζη5 ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου με ένα ζυγγενές ζε αυηό 
ελληνικό ίδρυμα, ηο Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας και περιορίζονηας ηην ζηο πεδίο 
“Social Science”, παραηηρείηαι μία υζηέρηζη ζηις δημοζιεύζεις (56 ένανηι 105), ζε 
απόλυηους αριθμούς, αλλά μία υπεροχή ζε πλήθος παραπομπών (227 ένανηι 188), 
έχονηας ως αποηέλεζμα ηην απόδοζη δείκηη h-index 8, για ηο Πάνηειο Πανεπιζηήμιο 
και 7 για ηο Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας. Αν και η ζύγκριζη δεν μπορεί να θεωρηθεί 
αζθαλής, ως προς ηην ακριβή ηαξινόμηζη ηων δημοζιεύζεων ανά θεμαηική 
καηηγορία, καηαδεικνύει ηην ευρύηερη απήχηζη ηου ζυγγραθικού έργου ηου 
πανεπιζηημίου ζηην επιζηημονική κοινόηηηα και ηην υψηλή απήχηζη ηων μελών ηου 
ζηο εξεηαζόμενο επιζηημονικό πεδίο. 
 
Την πενηαεηία 2006-2010 οι δημοζιεύζεις ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου ζε διεθνή 
επιζηημονικά περιοδικά ανέρχονηαι ζε 89 και λαμβάνουν 149 αναθορές, με μερίδιο 
επί ηου ζυνόλου ηων δημοζιεύζεων ηων ελληνικών πανεπιζηημίων 0,2%. Για ηην ίδια 
περίοδο ηο πανεπιζηήμιο παρουζιάζει ζυνηελεζηή μεηαβολής6 1,43 και δείκηη 
απήχηζης7 0,34. Σηη θεμαηική καηηγορία Social Sciences καηαγράθονηαι 64 
δημοζιεύζεις με 74 αναθορές και δείκηη απήχηζης 0,34 (Σαχίνη, Μάλλιου, & 
Χούζος, 2012).  
 
Ταυηόχρονα, η παρουζία ηων δημοζιεύζεων που εξεηάζηηκαν ζε ένα ζύνολο 
διαδικηυακών πηγών όπως ηα κοινωνικά δίκηυα, ηα blogs, οι προζωπικές ιζηοζελίδες, 
οι εθαρμογές διαχείριζης βιβλιογραθίας, που αποηυπώνονηαι με ηον δείκηη 
altmetrics, εμθανίζει ζημανηικά ποζοζηά (65%), γεγονός που δηλώνει ηην διαζπορά 

                                                
3 Σηοιχεία για ηην περίοδο 1970-2011. 
4 Πρόκειηαι για ηις δημοζιεύζεις ηης Ψηθιακής Βιβλιοθήκης «Πάνδημος» 
5 Σύγκριζη μέζω ηης υπηρεζίας “Compare Organization” ηης Microsoft Academic Search. 
 
6 Συνηελεζηής μεηαβολής: 1+(αριθμός δημοζιεύζεων ηο έηος 2010 - αριθμός δημοζιεύζεων ηο έηος 
2006) / αριθμός δημοζιεύζεων ηο έηος 2006. Ο ζυνηελεζηής ιζούηαι με 1 αν ο αριθμός ηων 
δημοζιεύζεων παραμένει ίδιος. 
7 Σχεηικός δείκηης απήχηζης ηων δημοζιεύζεων ζε ζχέζη με ηον παγκόζμιο μέζο όρο. 
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ηους ζηο χώρο ηης εναλλακηικής μορθής επιζηημονικής πληροθόρηζης και 
επικοινωνίας που η επιζηημονική κοινόηηηα αναπηύζζει. 
 
 
4. Οι διεθνείρ αξιολογήσειρ και η θέση ηος Πανηείος Πανεπισηημίος 
 
Η μέηρηζη ηης απόδοζης ηων ακαδημαϊκών ιδρυμάηων ζε μία δέζμη ποιοηικών 
χαρακηηριζηικών, παρουζιάζει μία εικόνα πληθωριζμού μεθοδολογιών, κριηηρίων, 
λειηουργιών και ζηοχεύζεων. Μία παρόμοια εικόνα εμθανίζουν και οι θορείς 
αξιολόγηζης ηόζο ως προς ηην νομική ηους υπόζηαζη, ζηην διάκριζη δημοζίου/ 
ιδιωηικού όζο και ζηο εύρος κάλυψης ηων καηαηαζζόμενων πανεπιζηημίων και ζηον 
διαχωριζμό εθνικών και διεθνών αξιολογήζεων. 
 
Η προζπάθεια καηαγραθής δεδομένων ζε δείκηες όπως η έρευνα, η αναλογία 
διδαζκόνηων/ θοιηηηών ή η χρημαηοδόηηζη, ακολουθεί μία πορεία εξέλιξης, από ηην 
πρώηη αναθερόμενη έκδοζη ζηαηιζηικών ζηοιχείων ηων αμερικανικών 
πανεπιζηημίων ηην περίοδο 1870-1890 (Commission of the US Bureau of Education), 
μέχρι ηην διαηύπωζη αρχών για ηην αξιολόγηζη ηων πανεπιζηημίων (Berlin 
Principles on Ranking of Higher Education Institutions. IREG, 2006). 
 
Το ζημείο εκκίνηζης ηων διεθνών αξιολογήζεων, ζηην μορθή που παρουζιάζουν 
ζήμερα, αποηελεί η έκδοζη ηων Times Higher Education World University Rankings 
ηο 2004, όπου για πρώηη θορά γίνεηαι μία ολοκληρωμένη εξέηαζη ηων ιδρυμάηων 
ζηο ζύνολο ηης ακαδημαϊκής ηους δραζηηριόηηηας, με ηην εθαρμογή δεικηών 
μέηρηζης, ζηο επίπεδο ηης ζυλλογής και ανάλυζης ποιοηικών δεδομένων. 
 
 
 
4.1 Οι αξιολογήζεις 
 
Αν και καηαγράθονηαι πάνω από ηριάνηα (30) διεθνείς αξιολογήζεις, ζηην παρούζα 
έρευνα εξεηάζονηαι ηέζζερις (4). Πρόκειηαι για ηις Academic Ranking of World 
Universities, Times Higher Education World University Rankings, QS World 
University Rankings και Ranking Web of Universities. Η επιλογή ηους ως ηων πλέον 
ανηιπροζωπευηικών, κρίθηκε βάζει ηης δημοθιλίας ηους ζηα αποηελέζμαηα που 
επιζηρέθονηαι ζηην μηχανή αναζήηηζης Google8 και ηης ζυχνής αναθοράς ηους ζηην 
ζχεηική βιβλιογραθία για ηις ηρείς πρώηες και ηων δεικηών που εξεηάζονηαι για ηην 
ηέηαρηη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
8 Academic Ranking of World Universities: 621.000.000, Times Higher Education: 243.000.000,  
QS World University Rankings: 9.530.000. 
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4.2 Τα κριηήρια αξιολόγηζης 
 
Αξιολογήζεις 
 

Academic Ranking 
of World 
Universities 

Times Higher 
Education World 
University 
Rankings 

QS World 
University 
Rankings 

Ranking 
Web of 
Universities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δείκηες και 
βαρύηηηα (%) 

Ποιόηηηα ηης 
Εκπαίδευζης: Απόθοιηοι 
που έχουν λάβει βραβεία 
Nobel ή άλλες 
διακρίζεις ζηον ηομέα 
ηους (10%) 

Διδαζκαλία: Μαθηζιακό 
περιβάλλον (30%) 

Ακαδημαϊκή θήμη 
(40%) 

Παρουζία: Ο ζυνολικός 
αριθμός ηων 
ιζηοζελίδων που 
θιλοξενούνηαι ζηην 
κύρια ζελίδα ηου 
πανεπιζηημίου (20%) 

Ποιόηηηα ηων 
διδαζκόνηων: Διδακηικό 
προζωπικό που έχει 
κερδίζει βραβεία Nobel 
ή άλλες διακρίζεις ζηον 
ηομέα ηους (20%)/ 
Ερευνηηές με υψηλό 
δείκηη παραπομπών ζε 
21 επιζηημονικούς 
ηομείς (20%) 

Έρευνα: Ποζόηηηα, 
ειζόδημα, θήμη (30%) 

Φήμη ηου ιδρύμαηος 
ζηους εργοδόηες 
(10%) 

Απήχηζη: Η ποιόηηηα 
ηου περιεχομένου 
αξιολογούμενη από ηους 
εζωηερικούς 
ζυνδέζμους (inlinks) 
που οι ιζηοζελίδες ηου 
πανεπιζηημίου δέχονηαι 
από ηρίηους (50%) 

Παραγωγή έρευνας: 
Δημοζιεύζεις ζηα 
περιοδικά Nature and 
Science* (20%)/ 
Δημοζιεύζεις 
ευρεηηριαζόμενες 
Science Citation Index-
expanded and Social 
Science Citation Index 
(20%) 

Παραπομπές: απήχηζη 
ηης έρευνας (30%) 

Αναλογία διδαζκόνηων/ 
θοιηηηών 
(20%) 

Εξωζηρέθεια: Η 
απήχηζη ηων 
ακαδημαϊκών 
ερευνηηικών 
αποθεηηρίων ηου 
πανεπιζηημίου, 
μεηρώνηας ηο ζύνολο 
ηων αρχείων που 
ευρεηηριάζονηαι ζηη 
Google (15%) 

Καηά κεθαλή απόδοζη: 
Καη' άηομο ακαδημαϊκή 
απόδοζη ενός ιδρύμαηος 
(10%) 

Έζοδα από ηην 
βιομηχανία: 
Καινοηομία (2.5%) 

Παραπομπές ανά 
ακαδημαϊκό ημήμα 
(20%) 

Αριζηεία: Το ποζοζηό 
ηων δημοζιεύζεων που 
περιλαμβάνονηαι ζηο 
10% ηων έργων με ηις 
περιζζόηερες 
παραπομπές ζηο πεδίο 
ηους (15%) 

 Διεθνής εικόνα: 
Προζωπικό, θοιηηηές 
και έρευνα (7.5%) 

Αναλογία διδαζκόνηων 
από άλλες χώρες 
(5%) 

 

  Αναλογία αλλοδαπών 
θοιηηηών 
(5%) 

 

    

* Για ηα ιδρύμαηα που εξειδικεύονηαι ζηις ανθρωπιζηικές ή κοινωνικές επιζηήμες όπως ηο London School of 
Economics, ο δείκηης Nature & Science δεν υπολογίδεηαι και η βαρύηηηα ηου μεηαθέρεηαι ζηους άλλους δείκηες. 
 
Αναλύονηας ηα κριηήρια αξιολόγηζης, ζηο επίπεδο ηης βαρύηηηας ζυμμεηοχής ζηην 
ζυνολική βαθμολόγηζη ενός ιδρύμαηος, παραηηρείηαι μία αυξημένη προηίμηζη ζε 
δείκηες που βαζίζονηαι ζηην μέηρηζη παραπομπών ζηα έργα ηων μελών ενός 
πανεπιζηημίου και ζ' ένα ποζοζηό που κυμαίνεηαι από 20 έως 60 ηοις εκαηό. Επίζης, 
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η παραγόμενη έρευνα από ηην ακαδημαϊκή κοινόηηηα, κρίνεηαι και αξιολογείηαι ως 
προς ηην επιζηημονική ηης αξία, αλλά και με ηην οικονομική ηης διάζηαζη, ζηο 
πλαίζιο ηης εμπορικής ηης αξιοποίηζης. 
 
Παράλληλα, η αναλογία διδαζκόνηων/θοιηηηών ή ηο ποζοζηό ηων αλλοδαπών 
θοιηηηών και καθηγηηών, αποηελούν δείκηες μέηρηζης ηης ποιόηηηας ηης 
εκπαίδευζης και ηης εξωζηρέθειας ανηίζηοιχα. Η θήμη ενός ιδρύμαηος 
ζυνυπολογίζεηαι ζηην δόμηζη ηων δεικηών αξιολόγηζης, είηε ως ακαδημαϊκή θήμη 
είηε ως θήμη ηου πανεπιζηημίου ζηην αγορά εργαζίας και ζηην ποιόηηηα ηου 
επιζηημονικού προζωπικού που παράγει. 
 
Η επιλογή ηων κριηηρίων αξιολόγηζης, αν και υποζηηρίζεηαι από ηους θορείς ως 
ηεκμηριωμένη, αθήνει ηο περιθώριο κριηικής για ηο ηι επιλέγεηαι ως ζημανηικό να 
μεηρηθεί, για ηο ποιές πηγές δεδομένων χρηζιμοποιούνηαι ή ποια η αξιοπιζηία ηης 
ζύγκριζης πανεπιζηημίων με ανομοιογενή χαρακηηριζηικά (Salmi & Saroyan, 2007). 
Παρά ηην κριηική, οι διεθνείς αξιολογήζεις έχουν καθιερωθεί ως ένα ζημείο 
αναθοράς ηόζο από ηα ίδια ηα πανεπιζηήμια, για να προβάλουν ηο επίπεδο ηων 
ζπουδών ηους και να προζελκύζουν θοιηηηές ή πόρους χρημαηοδόηηζης, όζο και 
από ηις κυβερνήζεις για ηην διαμόρθωζη πολιηικής ζηην ανώηαηη εκπαίδευζη 
(Rauhvargers, 2011). 
 
Τα πανεπιζηήμια προζαρμόζονηαι ζηην πρόκληζη ηων αξιολογήζεων και 
αναπηύζζουν εζωηερικούς μηχανιζμούς αξιολόγηζης, ζηραηηγική προβολής ηης 
ακαδημαϊκής ηους ηαυηόηηηας, ενθάρρυνζης ηου προζωπικού ηους και προζέλκυζης 
διεθνών ζυνεργαζιών (Hazelkom, 2008).  Η ζηάζη ηων ιδρυμάηων προς ηις 
αξιολογήζεις παρουζιάζει μεηαβολές ζηην κλίμακα αποδοχής ή άρνηζης, με ζηαθερή 
όμως ηην αναγνώριζη ηης επιρροής ηους. 
 
 
4.3 Η θέζη ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου ζηις αξιολογήζεις 
 
Δεδομένου ηου προζαναηολιζμού ηων αξιολογήζεων, με εξαίρεζη ηην αξιολόγηζη 
Ranking Web of Universities, ζηην δημιουργία καηαλόγων με ηα καλύηερα 
πανεπιζηήμια ζε παγκόζμιο επίπεδο και ηης επιζηημονικής εξειδίκευζης ηου 
Πανηείου Πανεπιζηημίου ζηις κοινωνικές και πολιηικές επιζηήμες, η μέηρηζη ηων 
επιδόζεων ηου ζηα εθαρμοζόμενα κριηήρια αξιολόγηζης δεν είναι πάνηοηε εθικηή. 
 
Η χρήζη κριηηρίων όπως η απονομή βραβείων Nobel ή  η παρουζία ερευνηηών με 
δείκηη παραπομπών ζηο καλύηερο δέκα ηοις εκαηό ηου επιζηημονικού ηους πεδίου, 
δημιουργεί αυηόμαηα δυζμενείς προϋποθέζεις αξιολόγηζης ηου πανεπιζηημίου, 
λαμβάνονηας υπόψη ηον μικρό αριθμό επιζηημονικών πεδίων ζηα οποία απονέμεηαι 
Nobel, ηων περιοριζμών που θέηει η γλώζζα ηων δημοζιεύζεων, ηου εθνικά 
ενηοπιζμένου θεμαηικού περιεχομένου ηους και ηης ζυνεπακόλουθης ευάριθμης 
ανηιπροζώπευζης ηους ζε διεθνή περιοδικά που ευρεηηριάζονηαι ζηις εξεηαζόμενες 
από ηους θορείς αξιολόγηζης βάζεις δεδομένων. 
 
Οι αξιολογήζεις που εξεηάζονηαι καηαηάζζουν ηα πανεπιζηήμια, ζύμθωνα με ηα 
κριηήρια μέηρηζης ηων επιδόζεων ηους και δημοζιεύουν μόνο ηην ηελική λίζηα με ηα 
καλύηερα. Ο καηάλογος με ηα υπόλοιπα ιδρύμαηα που αξιολογήθηκαν, δεν 
δημοζιεύεηαι ζηο διαδίκηυο. 



8 
 

 
Συγκεκριμένα, η αξιολόγηζη Academic Ranking of World Universities αξιολογεί 
ζυνολικά 1200 πανεπιζηήμια και δημοζιεύει ηην καηάηαξη με ηα καλύηερα 500. Με 
βάζη αυηή ηην γενική καηάηαξη, δημιουργούνηαι πένηε (5) νέες καηαηάξεις, ζηα 
επιζηημονικά πεδία Natural Sciences and Mathematics, Engineering/Technology and 
Computer Science, Life and Agriculture Sciences, Clinical Medicine and Pharmacy 
και Social Science. Οι λίζηες αυηές εζηιάζουν ζηις επιδόζεις ηων πανεπιζηημίων 
ζηους ζυγκεκριμένους επιζηημονικούς ηομείς και περιλαμβάνουν ηα 200 καλύηερα 
ιδρύμαηα από ηην γενική καηάηαξη. Επιπλέον, οι καηαηάξεις αυηές υποδιαιρούμενες, 
ζε ακόμη πιο εξειδικευμένους επιζηημονικούς ηομείς αποδίδουν πένηε (5) νέους 
καηαλόγους ζηις επιζηήμες Mathematics, Physics, Chemistry, Computer/Science, 
Economics/Business και περιλαμβάνουν ηα 200 καλύηερα πανεπιζηήμια ηης γενικής 
καηάηαξης. 
 
Το Πάνηειο Πανεπιζηήμιο δεν ζυγκαηαλέγεηαι ζηην ζυγκεκριμένη καηάηαξη, ζε 
καμία από ηις εηήζιες δημοζιεύζεις ηης (2003-2012). Ωζηόζο, δύο ελληνικά 
πανεπιζηήμια καηαλαμβάνουν θέζεις μεηαξύ 301-400, ζηην αξιολόγηζη ηου έηους 
2012. Πρόκειηαι για ηο Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης και ηο Εθνικό και 
Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. 
 
Παράλληλα, η αξιολόγηζη Times Higher Education World University Rankings 
καηαηάζζει ηα 400 καλύηερα πανεπιζηήμια και δημοζιεύει λίζηες ηων 50 καλύηερων 
ζηις θεμαηικές περιοχές Arts and Humanities, Clinical, Pre-Clinical and Health, 
Engineering and Technology, Life Sciences, Physical Sciences και Social Sciences. 
Επίζης εκδίδει καηάλογο με ηα καλύηερα πανεπιζηήμια βάζει θήμης και καηάηαξη με 
ηα 100 καλύηερα πανεπιζηήμια με λιγόηερα από 50 χρόνια λειηουργίας. 
 
Το Πάνηειο Πανεπιζηήμιο δεν καηαηάζζεηαι ζηην αξιολόγηζη ζε καμία από ηις 
χρονιές έκδοζης ηου καηαλόγου (2004-2012). Ανηίθεηα ηο Πανεπιζηήμιο Κρήηης, 
ζηην καηάηαξη 2012-2013, καηαλαμβάνει θέζη μεηαξύ 301-350 και ηην 50η θέζη 
ζηον καηάλογο με ηα 100 καλύηερα πανεπιζηήμια με λιγόηερα από 50 χρόνια 
λειηουργίας. 
 
Η αξιολόγηζη QS World University Rankings δημοζιεύει καηάηαξη με ηα 700 
καλύηερα πανεπιζηήμια. Σηους καηαλόγους που εκδίδει από ηο 2004, 
ζυμπεριλαμβάνονηαι και λίζηες ζηις θεμαηικές περιοχές Arts & Humanities, 
Engineering and Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences και Social 
Sciences & Management. Σηις λίζηες αυηές παρουζιάζονηαι ηα 200 καλύηερα 
ιδρύμαηα. 
 
Το Πάνηειο Πανεπιζηήμιο δεν αξιολογείηαι ζε καμία από ηις εκθέζεις ηου θορέα και 
ζε όλα ηα έηη δημοζίευζης (2004-2012)9. Σηην καηάηαξη ηου 2012-2013 ηα ελληνικά 
πανεπιζηήμια που καηαηάζζονηαι είναι ηο Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο 
Αθηνών ζηις θέζεις 501-550, ηο Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών ζηις θέζεις 601+ 
και ηο Εθνικό Μεηζόβιο Πολυηεχνείο ζηις θέζεις 551-600. 
 

                                                
9 Οι αξιολογήζεις από ηο 2004-2009 είναι ζε ζυνεργαζία με ηο Times Higher Education και από ηο 
2010 ανεξάρηηηα. 
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Η αξιολόγηζη Ranking Web of Universities δημοζιεύει καηάλογο ανά εξάμηνο, με 
ηην καηάηαξη ηων πανεπιζηημίων ζύμθωνα με ηα κριηήρια που εθαρμόζει, 
βαζιζόμενα ζηην παρουζία ηων ιδρυμάηων ζηον παγκόζμιο ιζηό και ζηις παραπομπές 
που οι δημοζιεύζεις ηους ζυγκενηρώνουν. Σηην ηελευηαία ηης αξιολόγηζη ηου 2012 
καηαηάζζονηαι περίπου 19500 ιδρύμαηα. Το Πάνηειο Πανεπιζηήμιο αξιολογείηαι 
ζηην θέζη 5037 ζηην παγκόζμια καηάηαξη, ζηην θέζη 1562 ζηην Ευρώπη, ζηην θέζη 
1061 ζηην Ευρωπαϊκή Ένωζη και ζηην 28η ζηην Ελλάδα. 
 
Οι αξιολογήζεις ηων προηγουμένων εξαμήνων δεν δημοζιεύονηαι. Παράλληλα, 
παραηίθενηαι οι καηαηάξεις ανά ήπειρο, πολιηιζμικές ενόηηηες (Arab World) και 
γεωγραθικές περιοχές (π.χ. Caribbean, Sub-Saharan Africa). 
 
 
5. Η παποςσία ηος Πανηείος Πανεπισηημίος σηα κοινωνικά δίκηςα 

επισηημόνων 
 
Η ανάπηυξη ηων κοινωνικών δικηύων ή ευρύηερα ηου Web 2.0, αποηελεί μία 
ζημανηική αλλαγή ζηον ηρόπο που οι χρήζηες αλληλεπιδρούν με ηις πληροθορίες και 
ηο περιεχόμενο. Τις δύο ηελευηαίες δεκαεηίες η δημιουργία ηων δικηύων όπως ηα 
Geocities, SixDegrees.com, MySpace, Facebook επέηρεψε ζηους χρήζηες ηου 
διαδικηύου να παράγουν περιεχόμενο, να ηο δημοζιεύουν και να επικοινωνούν 
μεηαξύ ηους. 
 
Παράλληλα, η ζηαδιακή προζθήκη νέων δυναηοηήηων ζηον παγκόζμιο ιζηό και η 
ενζωμάηωζη ηους από ηα κοινωνικά δίκηυα, όπως η ζυνεργαηική δημιουργία (wiki), 
η ανηαλλαγή αρχείων (file sharing), οι κοινωνικές επιζημειώζεις (social 
bookmarking) και οι εθαρμογές διαχείριζης βιβλιογραθίας (reference management), 
ζυνέθεζαν ένα πρόζθορο πλαίζιο αξιοποίηζης ηους από ηην ακαδημαϊκή κοινόηηηα. 
Η επιζηημονική παραγωγή έχει πλέον ηην δυναηόηηηα να δημοζιευθεί, ζχολιαζθεί 
και να διαμοιραζθεί μέζω ηων δικηύων αυηών, προβάλλονηας ηο έργο ηων 
επιζηημόνων όχι μόνο ζηα όρια ηης κοινόηηηας ηους, αλλά και ευρύηερα. 
 
Η θεηική ανηαπόκριζη ηης επιζηημονικής κοινόηηηας, ζηο εναλλακηικό περιβάλλον 
προώθηζης ηης γνώζης που διαμορθώθηκε, είχε ως αποηέλεζμα ηην δημιουργία 
κοινωνικών δικηύων προζαρμοζμένων ζηις ακαδημαϊκές πρακηικές. Η παρουζία 
δικηύων επιζηημόνων όπως ηα ResearchGate, LinkedIn και οι εθαρμογές διαχείριζης 
βιβλιογραθίας όπως Mendeley, CiteULike, αποδεικνύουν ηην καθιέρωζη ηους ζηο 
χώρο ηης επιζηημονικής και ακαδημαϊκής πληροθόρηζης και επικοινωνίας. 
 
Η εξέηαζη ηης ζυμμεηοχής,  ηων μελών ΔΕΠ ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου ζηα 
δίκηυα ResearchGate, LinkedIn, Mendeley και παρουζίας ηων δημοζιεύζεων ηους ζε 
αυηά, καηαδεικνύει ηην μικρή αποδοχή ηους ως ένα μέζω προβολής και προώθηζης 
ηου έργου ηους. 
 
Συγκεκριμένα, ζηα εξεηαζόμενα κοινωνικά δίκηυα ενηοπίζεηαι μία μικρή παρουζία 
ηων μελών ηης ακαδημαϊκής κοινόηηηας ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου. Σηο LinkedIn 
διαθέηουν προθίλ 129 μέλη από όλες ηις καηηγορίες ηης πανεπιζηημιακής κοινόηηηας 
(διδάζκονηες, προπηυχιακοί, απόθοιηοι, προζωπικό). Σηα δίκηυα ResearchGate και 
Mendeley δεν είναι δυναηή η καηαγραθή ηων μελών ηου πανεπιζηημίου που 
ζυμμεηέχουν ζε αυηά γιαηί ηα μέλη δεν ομαδοποιούνηαι ανά ίδρυμα. 
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6. Πποηάσειρ για ηην πποώθηση ηηρ παποςσίαρ ηος Πανηείος Πανεπισηημίος 

σηον παγκόσμιο ισηό και ηηρ αύξησηρ ηηρ επισηημονικήρ ηος απήσησηρ 
 
Η ανάπηυξη ηων κοινωνικών δικηύων επιζηημόνων αποηελεί μία πραγμαηικόηηηα ζηο 
χώρο ηης επιζηημονικής και ακαδημαϊκής κοινόηηηας. Η ζυμμεηοχή εκαηομμυρίων 
μελών από όλους ηους επιζηημονικούς κλάδους και η ζυζζώρευζη ενός ηεράζηιου 
αριθμού δημοζιεύζεων, αποδίδει με ηρόπο αδιαμθιζβήηηηο ηην καθιέρωζη και 
αποδοχή ηους όχι μόνο ως μέζο επικοινωνίας, αλλά και προβολής ηων επιζηημόνων 
και ηων ιδρυμάηων ηους. 
 
Η παράλληλη διάδοζη και υιοθέηηζη από πολλούς ζυγγραθείς, επιζηημονικούς 
θορείς, ακαδημαϊκά ιδρύμαηα και κυβερνήζεις ηων πολιηικών ηης ανοικηής 
πρόζβαζης (Open Access), δημιουργεί ένα πλαίζιο ελεύθερης και απρόζκοπηης 
πρόζβαζης ζηην επιζηημονική πληροθόρηζη, ηαχύηαηης διάδοζης ηης και αύξηζης 
ηων παραπομπών ζηο έργο ηων ζυγγραθέων που επιλέγουν αυηό ηον ηρόπο 
δημοζίευζης  (MacCallum CJ, 2006). 
 
Η αξιοποίηζη ηων κοινωνικών δικηύων και ηης παράλληλης διάθεζης περιεχομένου, 
μέζω ηης ήδη εθαρμοζόμενης πολιηικής ανοικηής πρόζβαζης ηης Ψηθιακής 
Βιβλιοθήκης Πάνδημος, μπορεί να ζυμβάλει ζημανηικά ζηην προώθηζη ηης 
οραηόηηηας ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου  και ηης βεληίωζης ηόζο ηων παραπομπών 
που ηα έργα ηων μελών ηου λαμβάνουν όζο και ηης θέζης ηου ζηις διεθνείς 
αξιολογήζεις. 
 
Μία ζυγκροηημένη ζυμμεηοχή όλων ηων μελών ΔΕΠ και ηων διδακηόρων ηου 
Πανηείου Πανεπιζηημίου ζηα δίκηυα επιζηημόνων όπως ηα ResearchGate, LinkedIn 
και Academia.edu με ηο ζύνολο ηης επιζηημονικής ηους παραγωγής και ενημερωμένα 
βιογραθικά ζηοιχεία, θα αποηελούζε ώθηζη ζηην παρουζία ηου πανεπιζηημίου ζηην 
παγκόζμια επιζηημονική κοινόηηηα και ζηις νέες ζυνεργαηικές δομές που 
αναπηύζζει. 
 
Προηεραιόηηηα πρέπει να αποηελέζει η δημιουργία προθίλ ζηις ελεύθερες 
βιβλιογραθικές βάζεις δεδομένων Google Scholar και Microsoft Academic Search, οι 
οποίες ευρεηηριάζουν εκαηομμύρια ηεκμήρια, παραπέμπουν ζηους διαθέηες ηους, 
αναθέρουν ηον αριθμό ηων παραπομπών  και αποδίδουν δείκηη h-index για κάθε 
ζυγγραθέα. 
 
Παράλληλα, ο ζηαδιακός εμπλουηιζμός ηης Ψηθιακής Βιβλιοθήκης Πάνδημος, με 
αποδεζμευμένο από πνευμαηικά δικαιώμαηα περιεχόμενο (διερεύνηζη ηων 
δικαιωμάηων ηων περιοδικών μέζω ηης online εθαρμογής Sherpa/Romeo), με ηις 
δημοζιεύζεις ηων διδαζκόνηων ηου πανεπιζηημίου, οθείλει να καηαζηεί η ενιαία 
βάζη διάθεζης ηης ακαδημαϊκής παραγωγής ηου Πανηείου και η πηγή άνηληζης 
ζυνδέζμων παραπομπών (reference link). 
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7. Σςμπεπάσμαηα 
 
 
Η  μέηρηζη ηης επιζηημονικής απήχηζης ηου Πανηείου Πανεπιζηημίου, η παρουζία 
ηου ζηα κοινωνικά δίκηυα και η καηάηαξη ηου ζηις διεθνείς αξιολογήζεις, αποηελούν 
μία εικόνα ηης θέζης ηου ζηον ακαδημαϊκό χώρο, που πρέπει να ζυναρηηθεί με ηην 
θύζη ηων επιζηημών που υπηρεηεί, ηο εθνικό πλαίζιο ζηο οποίο λειηουργεί και ηους 
περιοριζμούς που η ελληνική γλώζζα θέηει. Η βεληίωζη αυηής ηης εικόνας είναι 
εθικηή, μέζω ηης ανάληψης ζυγκεκριμένων δράζεων προώθηζης ηου επιζηημονικού 
ηου έργου ζηο διαδίκηυο, ηης αξιοποίηζης ηων πολιηικών ηης ανοικηής πρόζβαζης 
και ηης εκμεηάλλευζης ηων υπαρχουζών υποδομών ηων υπηρεζιών ηου ιδρύμαηος 
και ηης ηεχνογνωζίας ηου προζωπικού ηου. 
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