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Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2016 
 

ΤΟ NATURE INDEX ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

To Nature Index είναι μια βάση δεδομένων με τους συγγραφείς επιστημονικών / ερευνητικών άρθρων 

που δημοσιεύονται σε 68 ανεξάρτητα και υψηλής ποιότητας επιστημονικά περιοδικά. Η βάση 

δεδομένων περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα  στους τομείς των φυσικών επιστημών (Φυσική, Χημεία, 

Βιολογία, Περιβαλλοντολογία), δεν περιλαμβάνονται δηλαδή οι ανθρωπιστικές και κλασσικές 

επιστήμες (Ιστορία, Γλώσσες, Ψυχολογία κοκ). 

O δείκτης Nature καλύπτει περίοδο 12 μηνών και είναι κυλιόμενος (rolling), επικαιροποιείται δηλαδή 

κάθε μήνα.  Παρέχει, επομένως,  τη δυνατότητα υπολογισμού και άμεσης σύγκρισης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων ανάμεσα σε ερευνητικά ιδρύματα, τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό/διεθνές 

επίπεδο.  Ο δείκτης Nature αποτελεί σημαντικό εργαλείο που αντικατοπτρίζει την ερευνητική αριστεία 

και την απόδοση των Πανεπιστημίων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την περίοδο 1 Απριλίου 2015 μέχρι 

31 Μαρτίου 2016. 

Ερευνητικό  Ίδρυμα AC FC WFC 

University of Cyprus 62 10.86 10.72 

The Cyprus Institute (CyI) 6 1.19 1.19 

Cyprus University of Technology (CUT) 3 0.39 0.39 

Cyprus Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment 1 0.25 0.25 

Cyprus International Institute for Environmental and Public Health (CII) 1 0.1 0.1 

European University Cyprus 5 0.43 0.09 
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Near East University («Πανεπιστήμιο» στα Κατεχόμενα) 1 0 0 

 

1.Article count (AC): Περιλαμβάνει των αριθμό άρθρων στα οποία  τουλάχιστον ένας από τους 

συγγραφείς αποτελεί μέλος του Προσωπικού του Πανεπιστημίου, ανεξάρτητα από το πόσοι συν-

συγγραφείς υπάρχουν. 

2.Fractional count (FC): λαμβάνει υπόψη το ποσοστό των συγγραφέων που αποτελούν μέλη του 

Πανεπιστημίου, σε σχέση με το σύνολο των συν-συγγραφέων του άρθρου. Για τον υπολογισμό του FC, 

όλοι οι συγγραφείς θεωρούνται ότι έχουν συμβάλει εξίσου στο  άρθρο.  

3.Weighted fractional count (WFC): μια τροποποιημένη έκδοση του FC στο οποίο κλασματικά μετράει 

για άρθρα δημοσιευμένα σε περιοδικά  στους  τομείς της αστρονομίας και την αστροφυσικής 

λαμβάνουν χαμηλότερο βάρος  (down weighted).  

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δημοσιεύσεις από μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου ανά 

επιστημονικό πεδίο 

Επιστημονικό Πεδίο AC FC WFC 

Chemistry 11 7.72 7.72 

Life Sciences 3 1.20 1.20 

Physical Sciences 48 0.93 1.80 

 

Πηγή: http://www.natureindex.com/country-outputs/Cyprus 
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