
 

 

  

 
 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΝATURE INDEX ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
 

198Ο  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ  

 
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 κλασικές επιστήμες (Ιστορία, 
Γλώσσες, Ψυχολογία κ.ο.κ.). 
 
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 εκπαιδευτικά 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 Μαρτίου 2017 μέχρι 28 
Φεβρουαρίου 2018.  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται πρώτο ανάμεσα σε όλα τα πανεπιστημιακά 
και ερευνητικά Ιδρύματα της Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αύξησε μάλιστα τον αριθμό 
δημοσιεύσεών του από 64 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο σε 72.  Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 
Ευρώπη το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην περίοδο αυτή κατατάσσεται στην 198η θέση στον αριθμό 
δημοσιεύσεων. 
 
1 Μαρτίου 2017 - 28 Φεβρουαρίου 2018 

Ερευνητικό  Ίδρυμα AC FC 

University of Cyprus 72 3.39 

The Cyprus Institute (CyI) 4 0.73 

Cyprus University of Technology (CUT) 3 0.53 

Center of Applied Neuroscience (CAN) 1 0.06 

European University Cyprus 1 0.01 

Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING) 1 0 
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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.  
 
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλες οι ερευνητικές δημοσιεύσεις (κατά επιστημονικό 
πεδίο) του Πανεπιστημίου Κύπρου που συμπεριλαμβάνονται στο nature index και αφορούν την περίοδο 1 
Μαρτίου 2017 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018. 
 
 

 
 

Πηγή: https://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/All/countries-Cyprus/All/n_article 
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