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Σκοπός

1. Αυτόματη καταγραφή βιβλιομετρικών δεδομένων από Google Scholar, Elsevier Scopus.

2. Τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να έχουν:

a. Profile στο Google Scholar με, κατά προτίμηση, affiliation University of Patras

b. Profile στο Elsevier Scopus και Scopus ID/ ORCID (δημιουργείται αυτόματα αν το ΔΕΠ έχει έστω και μία 

εργασία)

3. Στοιχεία που καταγράφονται:

a. Αριθμός εργασιών

b. Έτος διδακτορικού, πανεπιστήμιο, βαθμίδα

c. Αναφορές (και ετήσια αύξηση)

d. Αριθμός περιοδικών (Scopus) καθώς και μετρικών των περιοδικών (λίστα Scimago περιοδικα επιπεδου 1,2,3,4)

e. h-index, g-index, m-index (h/years), i10 index

f. Εργασίες τελευταίας 5ετίας (σημαντικό καθώς καταγράφεται και στα κριτήρια ετήσιας χρηματοδότησης αλλά και 

στην κείμενη νομοθεσία για εξελίξεις μελών ΔΕΠ κλπ)

4. Θα παρέχεται δυνατότητα χειροκίνητης διόρθωσης

5. Προσυμπλήρωση δεδομένων στις αντίστοιχες φόρμες ΜΟΔΙΠ

6. Συμβουλευτικός χαρακτήρας για ΟΜΕΑ Τμημάτων

https://dev.elsevier.com/
https://www.esos.gr/arthra/68808/ta-antikeimenika-kritiria-gia-tin-katanomi-tis-etisias-hrimatodotisis-sta-aei


Πως μπορεί να γίνει;

● 3 μεγάλες, διεθνώς αποδεκτές, βάσεις βιβλιομετρικών δεδομένων:

○ Google Scholar (περίπου το 87% των μελών ΔΕΠ του Π. Πατρών διατηρούν 

προφιλ/ ευρετηριάζονται)

○ Elsevier Scopus (περίπου το 91% των μελών ΔΕΠ του Π. Πατρών 

ευρετηριάζονται)

○ Clarivate Web of Science

● Διαφοροποιήσεις στη κάλυψη δημοσιευμάτων και στη λογική οργάνωσης 

της πληροφορίας

○ Google Scholar: παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κάλυψη. Συμπεριλαμβάνονται 

Επιστημονικά Περιοδικά, συνέδρια, Διπλωματικές εργασίες, Διδακτορικές 

διατριβές κλπ.

○ Elsevier Scopus: σημαντική κάλυψη των καλών επιστημονικών περιοδικών, 

μικρότερη κάλυψη επιστημονικών συνεδρίων και βιβλίων. Κατηγοριοποίηση 

περιοδικών σε τεταρτημόρια ανάλογα με την επιστημονική τους απήχηση (Q1-

Q4). Μικρότερη αλλά σημαντική κάλυψη στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες (Martín-Martín, Orduna-Malea, Thelwall, & López-Cózar, 2018)

○ Web of Science: Ακόμα μικρότερη κάλυψη (περίπου το 50% των επιστημονικών 

περιοδικών που έχει το Scopus). Περιοδικά που κατατάσσονται στο Q1 ή Q2 στη 

βάση Scopus συνήθως καταλογογραφούνται και στο WoS

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/12/03/google-scholar-web-of-science-and-scopus-which-is-best-for-me/


Paper aggregator (link, demo)

Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Σχολή

Διαθέσιμα στοιχεία για 602 προφιλ GS, 87.1% του συνόλου, 633 Scopus, 91.6% του συνόλου (691 μέλη ΔΕΠ)

71/691 επικύρωση. 18/130 ΕΔΙΠ για Scholar και Scopus (16/130 έχουν επικυρώσει στοιχεία)

Στην καρτέλα του Scopus εμφανίζεται και ο αριθμός των περιοδικών καθώς και το πόσα εξ αυτών είναι Q1 ή Q2

https://alexandria.upatras.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=Y2ZAmxo1OZo


Αλεξάνδρεια

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα Τμήματα κάθε Σχολής



Αλεξάνδρεια

Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Τμήμα της εκάστοτε Σχολής



Αλεξάνδρεια

Στοιχεία ανά μέλος ΔΕΠ Τμήματος, για Scholar και Scopus



Αναλυτική καρτέλα δημοσιευμάτων



Ανάλυση δεδομένων

1. Παρουσίαση στοιχείων, ανάλυση με περιγραφική στατιστική, γραφήματα

2. Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Τμήμα και σχολή

3. Καταγραφή των δεδομένων σύμφωνα με τα οποία εξελίχθηκαν / εκλέχθηκαν μέλη ΔΕΠ ανά βαθμίδα

a. Τμήματα της ημεδαπής (πχ Ιατρική ΑΠΘ) έχουν συγκεκριμενοποιήσει τα κριτήρια εξέλιξης, 

διακρίσεων κλπ.

4. Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου από τη προσυμπλήρωση στοιχείων

5. Μεγαλύτερη αξιοπιστία

https://www.med.auth.gr/KritiriaDEP


Συνιστά πρωτίστως μια διαδικασία διασφάλισης 

ποιότητας

1. Διασφάλιση ποιότητας: Το σύνολο των προγραμματισμένων ή/και συστηματικών ενεργειών 

και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα 

πληροί ορισμένες προδιαγραφές

2. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: η οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που 

απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας

3. Όλες οι προδιαγραφές και απαιτήσεις που αφορούν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία είναι 

επαρκώς γνωστές και κατανοητές από όλους όσους θα κληθούν να εφαρμόσουν ένα τέτοιο 

σύστημα,με λεπτομέρεια και ακρίβεια

4. Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, ο σχεδιασμός όλων των 

δραστηριοτήτων και η λεπτομερής παρουσίαση των ειδικών οδηγιών πρέπει να γίνουν πριν από 

την εισαγωγή οποιασδήποτε διαδικασίας. 

5. Αντίστοιχα, πριν από τη λήψη απόφασης για τη αναδιοργάνωση /επανασχεδιασμό / 

απλούστευση διαδικασιών



Βιβλιομετρικά δεδομένα: Προτάσεις βασισμένες σε στοιχεία

1. Ετήσια βιβλιομετρική αποτύπωση αλλά και βιβλιομετρική κατάταξη Τμημάτων (σε σχέση με τα αντίστοιχα 

Τμήματα της χώρας). 

a. Η ετήσια καταγραφή των στοιχείων αυτών θα βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασμό και στη λήψη 

αποτελεσματικότερων αποφάσεων, βασισμένων σε δεδομένα

b. Ανά 2 έτη συγκριτική κατάταξη με ομοειδή τμήματα της χώρας

2. Καθιέρωση λίστας έγκριτων περιοδικών ανά γνωστικό αντικείμενο σε 4 κατηγορίες (A-D, σύμφωνα με τις λίστες 

των WoS, Scopus, Google Scholar Metrics)

3. Διαφοροποίηση (ενδεικτικά: ως και 10%) στον προϋπολογισμό των Τμημάτων και της Σχολής ανάλογα με τα 

ερευνητικό έργο και τη σχετική τους θέση στη χώρα

4. Καθιέρωση βραβείων (εφάπαξ αμοιβή, ή πρόσθετη χρηματοδότηση για συμμετοχή σε συνέδριο κλπ, βλέπε 

σχετικές δράσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άρθρο 22/4009)  

a. για δημοσίευση σε περιοδικό ‘κατηγορίας Α’

b. για δημοσίευση με υψηλό αριθμό αναφορών (αντίστοιχες δράσεις μπορούν να υπάρχουν και για το 

εκπαιδευτικό έργο)

c. Για επίβλεψη εξαίρετης διδακτορικής διατριβής

5. Καλύτερη παρακολούθηση πορείας του Π. Πατρών στις διεθνείς κατατάξεις



Εργαλεία εξόρυξης βιβλιογραφικών δεδομένων

scholarly: Δεδομένα από Google Scholar

scholarly

Search for an author

Search for a publication

Author

- basics: name, affiliation, and 

interests;

- citations: h-index, i10-index, 

and 5-year analogues;

- count: number of citations per 

year;

- publications: publications.

Publication

- bibtex: bibtex entry;

- citedby: list of Publications 

that cite the Publication;

https://github.com/scholarly-python-package/scholarly


Εργαλεία εξόρυξης βιβλιογραφικών δεδομένων

Elsevier Developer Portal: Δεδομένα από Scopus (22000 

περιοδικά το 2016 έναντι 11000 για WoS)

Πρόσβαση μέσω API σε διάφορα δεδομένα όπως:

1. το προφίλ ενός συγγραφέα (h-index, αριθμός εργασιών, αριθμός 

αναφορών για κάθε εργασία, κλπ.)

2. συγκεντρωτικά δεδομένα για έναν οργανισμό (π.χ., Πανεπιστήμιο 

Πατρών)

3. μετρικές για περιοδικά (CiteScore, SJR, και SNIP) κ.α.

a. Citescore: Αναφορές περιοδικού τελευταία 4ετία/ αριθμός 

άρθρων (για το 2020-> 2017-2020)

b. SJR: λαμβάνει υπόψη τη σημασία των αναφορών

c. SNIP: από Moed (Leiden) κανονικοποιεί το Citescore ανάλογα 

με το πεδίο

4. Ελλάδα: 0.18% του Παγκόσμιου ΑΕΠ, 0.78% της Παγκόσμιας 

παραγωγής επιστημονικών εργασιών

https://dev.elsevier.com/
https://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=GR&area=1700


Λίστα ακαδημαϊκών κατατάξεων (από wikipedia)

Major international rankings

1.QS World University Rankings

2.Times Higher Education World University Rankings

3.Academic Ranking of World Universities (‘Σαγκάη’)

Other global rankings

1.Center for World University Rankings

2.Leiden Ranking

3.Eduniversal

4.G-factor

5.Global University Ranking

6.HEEACT—Ranking of Scientific Papers

7.Human Resources & Labor Review

8.High Impact Universities: Research Performance Index

9.Nature Index

10.Newsweek

11.Professional Ranking of World Universities

12.Reuters World's Top 100 Innovative Universities

13.Round University Ranking

14.SCImago Institutions Rankings

15.U-Multirank

16.University Ranking by Academic Performance

17.U.S. News & World Report's Best Global Universities Rankings

18.Webometrics

19.Wuhan University

https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Major_international_rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Times_Higher_Education_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Academic_Ranking_of_World_Universities
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Other_global_rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Center_for_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Leiden_Ranking
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Eduniversal
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#G-factor
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Global_University_Ranking
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#HEEACT%E2%80%94Ranking_of_Scientific_Papers
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Human_Resources_&_Labor_Review
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#High_Impact_Universities:_Research_Performance_Index
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Nature_Index
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Newsweek
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Professional_Ranking_of_World_Universities
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Reuters_World's_Top_100_Innovative_Universities
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Round_University_Ranking
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#SCImago_Institutions_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#U-Multirank
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#University_Ranking_by_Academic_Performance
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#U.S._News_&_World_Report's_Best_Global_Universities_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Webometrics
https://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Wuhan_University


Τρέχουσα κατάσταση ΠΠ:QS World University Rankings 2021

1. Το Π. Πατρών κατατάσσεται στη θέση 751-800 στον Κόσμο

2. Πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παραμένει ένα από τα 6 

Πανεπιστήμια της Χώρας μέσα στα 1000 πρώτα (τα υπόλοιπα είναι 

Μετσόβιο 477, ΑΠΘ 571-580, ΕΚΠΑ 651-700, ΟΠΑ και Κρήτης 801-

1000)

3. Τα πράγματα είναι αρκετά ευχάριστα στο αντικείμενο της 

Πληροφορικής όπου διαπιστώνεται ανοδική πορεία τα τελευταία έτη 

(θέση 251-300)

4. Ενδεικτικά, στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο - και πάντα στο 

πλαίσιο αυτής της κατάταξης - το UPatras ξεπερνά Πανεπιστήμια 

όπως Heriot-Watt, Universidad Politécnica de Madrid, Drexel, University of Turin, 

Universitat Hamburg, University of Liverpool, University of Rochester, Brunel, Georgia 

State, City University of London, Institut polytechnique de Grenoble, Florida State, 

Syracuse, TU Dortmund, Buffalo, University of Miami, Strathclyde, Vanderbilt, Carleton, 

Gottingen, Iowa State, Telecom SudParis κ.α.

Κατάταξη την τελευταία 10ετία

● 2021 #751-800

● 2020 #701-750

● 2019 #701-750

● 2018 #701-750

● 2017 #651-700

● 2016 #601-650

● 2015 #601-650

● 2014 #601-650

● 2012 #601+

https://www.topuniversities.com/universities/university-patras/undergrad?fbclid=IwAR0CVBRLAK5FhN6rIElFuDOO-vYin2lj_amZYJrIUilrBBWn3DBNjQ7OOKQ


Τρέχουσα κατάσταση ΠΠ: Webometrics (GS)

1. Webometrics (Έκδοση Ιουλίου 2020), το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 368η θέση σε παγκόσμιο

επίπεδο

a. 399η τον Ιανουάριο του 2020 και 417η θέση τον Ιούλιο 2019)

b. και την 3η θέση μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της παγκόσμιας κατάταξης

Transparent Ranking: Top Universities by Citations in Top GS profiles:686.602 ετεροαναφορές.

2. Eπιδόσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον τομέα της απήχησης του ερευνητικού τους έργου, όπως αυτές

καταγράφονται μέσω του Google Scholar.

3. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν 5-18 Ιουλίου 2020. Η κατάταξη αυτή δημοσιεύεται και ανανεώνεται δύο φορές τον

χρόνο, Ιανουάριο και Ιούλιο.

4. Στην ακολουθούμενη μεθοδολογία για τον Ιούλιο του 2020 ο αριθμός των ετεροαναφορών υπολογίζεται από το

άθροισμα των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των

είκοσι (20) κορυφαίων προφίλ.

5. Τα πέντε πρώτα Ελληνικά Πανεπιστήμια που εμφανίζονται στην παγκόσμια κατάταξη είναι:

a. το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην 86η θέση με 2.296.997 ετεροαναφορές

b. το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην 286η θέση με 933.695 ετεροαναφορές

c. το Πανεπιστήμιο Πατρών στην 368η θέση με 686.602 ετεροαναφορές

d. το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη 382η θέση με 663.297 ετεροαναφορές

e. και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη 413η θέση με 607.835 ετεροαναφορές

http://www.webometrics.info/en/transparent
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1268/82 άρθρο 4.6 λίστες περιοδικών από Ε.Α.Γ.Ε*

6. (α) Η Ε.Α.Γ.Ε. καταρτίζει κατάλογο ελληνικών επιστημονικών περιοδικών και περιοδικών διεθνούς κυκλοφορίας με σύστημα 

κριτών, τα αξιολογεί και τα κατατάσσει με κριτήριο την αποδοχή τους από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ως προς το κύρος, την 

πρωτοτυπία και το θεμελιώδες των δημοσιεύσεων που περιέχουν.

(β) Συντάσσει επίσης κατάλογο διεθνών συνεδρίων με πρακτικά και σύστημα κριτών, στα οποία παρουσίαση εργασίας και εμφάνιση 

στα πρακτικά θεωρείται ισοδύναμη με δημοσίευση.

(γ) Για τη σύνταξη των καταλόγων των εδαφίων (α) και (β), η Ε.Α Γ Ε. ζητά τη γνώμη του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι

(δ) Για επιστημονικούς κλάδους, στους οποίους η έρευνα και το αντίστοιχο συγγραφικό έργο είχε κύρια εθνικό χαρακτήρα που δεν 

επιτρέπει δημοσίευση σε περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας, η Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση της πρωτοτυπίας 

δημοσιεύσεων παρόμοιου περιεχομένου.

(ε) Οι κατάλογοι των εδαφίων (α) και (β) καθώς και τα κριτήρια του εδαφίου (δ) ενημερώνονται συνεχώς και δημοσιεύονται από την Ε

Α.Γ.Ε σε ειδικό δελτίο

*Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών.


