Για 2η φορά την τελευταία διετία το ΕΚΠΑ σπάει το φράγμα των top
200 Πανεπιστημίων σε σημαντική παγκόσμια Κατάταξη
http://nturanking.csti.tw/ranking/OverallRanking/

Για 2η φορά την τελευταία διετία το ΕΚΠΑ σπάει το φράγμα των
top 200 Πανεπιστημίων σε μία από τις πλέον σημαντικές παγκόσμιες
κατατάξεις, η οποία βασίζεται και αξιολογεί την ποιότητα, ποσότητα και
επιδραστικότητα του ερευνητικού έργου των Ιδρυμάτων παγκοσμίως. Πιο
συγκεκριμένα, την 186η θέση στον κόσμο καταλαμβάνει για το 2022 το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανάμεσα στα 1000
καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον διεθνώς
αναγνωρισμένο πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific
Papers for World Universities». Η προηγούμενη ανάλογη επιτυχία ήταν
τον Ιανουάριο του 2021 όταν το Ίδρυμα βρέθηκε στην 182η θέση στην
κατάταξη της Webometrics.
Παράλληλα το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 1η Θέση μεταξύ των επτά
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Πιο συγκεκριμένα στην 2η θέση στην

Ελλάδα και την 350η θέση παγκοσμίως βρίσκεται το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης
στην 493η θέση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις θέσεις 601-650, το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις θέσεις 651-700, το Πανεπιστήμιο
Πατρών στις θέσεις 801-850,

και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις

θέσεις 901-950 (Βλ. Πίνακα 1).
Η συγκεκριμένη θέση που έλαβε το ΕΚΠΑ είναι η υψηλότερη στην
δεκαπενταετία (2007-2022), στην οποία η εν λόγω κατάταξη δημοσιεύει
αποτελέσματα (βλέπε Πίνακα 2). Η αμέσως προηγούμενη υψηλότερη
επίδοση ήταν η 199η θέση το 2013.
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Επιπρόσθετα της συνολικής κατάταξης, ο συγκεκριμένος φορέας
περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς
και σε 27 συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα (subjects). Και εδώ το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιτύχει σημαντικές
διακρίσεις έχοντας συμπεριληφθεί στα κορυφαία Πανεπιστήμια στα πέντε από
τα έξι επιστημονικά πεδία (βλ. Πίνακα 3). Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει
στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής το οποίο τοποθετείται στην 110η θέση
στον κόσμο, έχοντας ανέβει τριάντα θέσεις σε σχέση με την κατάταξη του 2018
και στις επιστήμες της ζωής στην 179η θέση παγκοσμίως, έχοντας ανέβει 110
θέσεις σε σχέση με την κατάταξη του 2018.
Στην κατάταξη των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων το ΕΚΠΑ έχει
συμπεριληφθεί και αξιολογηθεί θετικά, δηλαδή σε θέσεις κάτω από την θέση
500, σε 14 από τα 27 αντικείμενα της Κατάταξης (βλ. Πίνακα 4). Μεταξύ των
επιστημονικών αντικειμένων που διακρίθηκαν ιδιαίτερα στην κατάταξη,
αναφέρουμε την Ανοσολογία η οποία βρίσκεται στην 66η θέση παγκοσμίως,
τη Φαρμακευτική – Τοξικολογία στην 81η θέση, και την Κλινική Ιατρική
στην 104η θέση. Στα top 200 βρίσκονται τα επιστημονικά αντικείμενα της
Φυσικής, της Πολιτικής Μηχανικής, της Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής, και των Επιστημών του Διαστήματος
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