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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Για ακόμη μία χρονιά ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνονται στη λίστα με τους 6.000
επιστήμονες που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή, παγκοσμίως. Πρόκειται για τον κατάλογο «The Highly
Cited Researchers» του έτους 2018 (Clarivate Analytics) και περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιευμένες
εργασίες που κατατάσσονται στο κορυφαίο 1% με τις περισσότερες αναφορές για την περίοδο από το
2006 έως το 2016. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών με
υψηλή διάκριση προέρχονται από τους δείκτες βασικών επιστημών (ESI), οι οποίοι προκύπτουν από
140.990 άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης. Κάθε μία από αυτές τις
ερευνητικές εργασίες κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% των άρθρων με το μεγαλύτερο αριθμό
ετεροαναφορών για κάθε συγκεκριμένο έτος. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ερευνητών, παγκοσμίως,
φτάνει τα 9 εκατομμύρια.
Πιο συγκεκριμένα στη λίστα συγκαταλέγονται και φέτος, ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής
Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης, ενώ προστέθηκε η
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Δέσπω
Φάττα-Κάσινου. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που Κύπρια γυναίκα επιστήμονας
συμπεριλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο.
Βασικό κριτήριο για την επιλογή των επιστημόνων/ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν το
εύρος των δημοσιεύσεών τους και η απήχηση που είχαν αυτές παγκοσμίως μέσα στην επιστημονική
κοινότητα. Οι επιστήμονες χωρίζονται ανά κατηγορία, ανάλογα με την επιστήμη και το είδος της έρευνάς
τους ενώ βασικό κριτήριο είναι κυρίως η συχνότητα της χρήσης των ερευνών τους ως πηγή από
επιστήμονες συναδέλφους τους ανά το παγκόσμιο.
Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος διακρίθηκε στον
επιστημονικό κλάδο Clinical Medicine (Κλινική Ιατρική), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στον επιστημονικό κλάδο Computer
Science (Επιστήμη των Υπολογιστών), ενώ η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου στον κλάδο
Cross Field (δηλαδή η απήχηση του έργου της αφορά περισσότερα από ένα πεδία/τομείς συνδυαστικά).
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Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι η συμπερίληψη
ακαδημαϊκών του οργανισμού στη λίστα φανερώνει την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του και τη
σημαντική επίδραση που έχει το έργο και η έρευνά τους στη διεθνή ερευνητική κοινότητα. «Συγχαίρω και
τους τρεις συναδέλφους που ξεχώρισαν ο καθένας στα επιστημονικά πεδία του ενδιαφέροντός τους. Αν
και νέο πανεπιστήμιο οι δημοσιεύσεις και η έρευνά μας έχουν απήχηση».
Πηγή: https://hcr.clarivate.com/
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