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QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2019:  
 
To Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα 150 κορυφαία 
πανεπιστήμια του κόσμου στην Αρχαιολογία και στα 200 
κορυφαία στον τομέα της Εκπαίδευσης 
 
 
Δύο επιστημονικοί τομείς του Πανεπιστημίου Kύπρου βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς στον 
παγκόσμιο πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων στον κόσμο ανά θεματικό πεδίο για το έτος 2019 QS World 
University Rankings by subject 2019.  
 
Συγκεκριμένα, στο πεδίο «Αρχαιολογία», το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στις θέσεις 101-150 

μεταξύ των αντίστοιχων καλύτερων σε παγκόσμιο επίπεδο και στον τομέα των «Εκπαιδευτικών Σπουδών» 

στις θέσεις 151-200.  

Η έκδοση της κατάταξης πανεπιστημίων QS World University Rankings  δημοσιεύεται κάθε χρόνο από τη 

Quacquarelli Symonds (QS). Θεωρείται ως μια από τις τρείς πιο αναγνωρίσιμες παγκόσμιες λίστες 

κατάταξης πανεπιστημίων, μαζί με την κατάταξη «Academic Ranking of World Universities» και το Times 

Higher Education World University Rankings. Στην έκδοση του 2019, κατετάγησαν 1.222 Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογικής προσέγγισης με κριτήρια: academic and 

employer reputation research citations per paper και h-index (ακαδημαϊκή φήμη, φήμη μεταξύ των 

εργοδοτών, αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία και δείκτης h-index). Για το σκοπό αυτό, ο οργανισμός 

QS κατέγραψε την άποψη 83.000 ακαδημαϊκών και 42.000 εργοδοτών, καθώς και την ανάλυση των 

επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών (citations) της έγκυρης επιστημονικής 

βάσης δεδομένων Scopus, όπου υπολογίστηκαν δεδομένα πενταετίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τομέα της Αρχαιολογίας  το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενίσχυσε τη δυναμική του 

παρουσία, αφού σημείωσε άνοδο συγκριτικά με την κατάταξη στη θέση 151-200 της περσινής χρονιάς. 

Στον Τομέα των Εκπαιδευτικών Σπουδών το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται για τέταρτη 

συνεχόμενη χρονιά στα κορυφαία 151-200 πανεπιστήμια παγκοσμίως.  
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Επίδοση Πανεπιστημίου Κύπρου στον Τομέα της Αρχαιολογίας 

Ο οίκος αξιολόγησης Quacquarelli Symonds είχε δημοσιεύσει το 2004 την πρώτη αξιολόγηση του "World 

University Ranking" και από τότε θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο η δημοφιλέστερη και πλέον αξιόπιστη 

πηγή για συγκριτικά στοιχεία ως προς τις επιδόσεις των ανά τον κόσμο πανεπιστημίων, με τις φετινές 

αξιολογήσεις του να είναι οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει έως τώρα. 

Πηγή: https://www.topuniversities.com/university-rankings  
 
Τέλος ανακοίνωσης 
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