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Παγκόσμια διάκριση για 12 ελληνικά ΑΕΙ
Στα ίδια επίπεδα παραμένουν τα ελ

ληνικά πανεπιστήμια στη λίστα αξιολόγησηε που δημοσιοποίησε για το
έτοε 2021-2022 το Κέντρο Παγκό
σμιων Πανεπιστημιακών Κατατά
ξεων - Center for World University
Rankings (CWUR). Η κατάταξη δη
μοσιεύεται για δέκατη συνεχόμενη
χρονιά και βασίστηκε στην αποτίμη
ση και βαθμολόγηση 19.788 ΑΕΙ πα
γκοσμίου, από τα οποία ξεχώρισαν
τα καλύτερα 2.000.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των 2.000
ΑΕΙ βρέθηκαν 12 ελληνικά. Την πρώ
τη θέση καταλαμβάνει το Πανεπιστή
μιο Αθηνών, ovms στην 264 θέση.
Εμφανίζει μικρή βελτίωση σε σύγκρι
ση με το 2020-2021, όταν ήταν στη
θέση 267. Ακολουθεί το ΑΠΘ, στη
θέση 409 από τη θέση 410 πέρυσι.

Πρώτο στη σειρά
τοΕΚΠΑ, όντας
στην 264η θέση - Αξιο
λογήθηκαν και βαθμο
λογήθηκαν συνολικά
19.788 πανεπιστήμια.
Τρίτο στη σειρά είναι το ΕΜΠ, στη
θέση 548 από την 564. Τη δωδεκά
δα συμπληρώνουν τα Πανεπιστήμια
Ιωαννίνων (676 φέτοε, 665 πέρυσι),
ICpntns (702 - 664), Πατρών (790 768), Θεσσαλκκ (1.103 -1.090), Δημοκρίτειο Θράιακ (1.352 -1.316), Αιγαί
ου (1.374-1.399), Χαροκόπειο (1.581
-1.512), Γεωπονικό (1.662 - 1.608)

και το Πολυτεχνείο Κρήτηε (1.713 1.742). Onus εξηγεί ο κ. 00vos Δημόπουλθ5, npmavns του ΕΚΠΑ, που
δημοσιοποίησε χθε3 τη λίστα, «η
φετινή κατάταξη επιβεβαίωσε την
υψηλή θέση και διάκριση παγκοσμί
ου για το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο κα
ταλαμβάνει τη 264η θέση ανάμεσα
στα 2.000 καλύτερα ΑΕΙ. Παράλληλα,
βρίσκεται στη 217η θέση παγκοσμιcos στον επιμέρου5 τομέα ms ερευ
νητικά επίδοσή. Σημαντική βελτί
ωση παρουσιάζεται σε σχέση με την
περυσινή ανακοίνωση, ms επίδοσή
του ΕΚΠΑ στον δέκτη για την απα
σχόληση αποφοίτων. Στο συγκεκρι
μένο κριτήριο, το ίδρυμα ανέβηκε
μέσα σε ένα έτο$ 126 θέσεκ (στη
θέση 572 έναντι ms 698ns το 2020-

2021). Η σημαντική αυτή βελτίωση
πιστώνεται στο έργο που επιτελεί
το Γραφείο Διασύνδεσή του ιδρύpams, το οποίο μεταξύ των άλλων
προωθεί το brand name του ιδρύμαtos σε επιχειρήσει και οργανισμούε
μέσα από τκ δράσειε διασύνδεσή
με την αγορά εργασίαε». Διεθν&κ,
στην κατάταξη οι ΗΠΑ βρίσκονται
στην κορυφή με 347 πανεπιστήμια
και 8 εξ αυτών στο τοπ 10 των ΑΕΙ.
Ακολουθούν η Κίνα με 277, η Βρε
τανία με 95 και η Γαλλία με 79. Στην
κορυφή ms παγκόσμια3 κατάταξηε
βρίσκεται το Χάρβαρντ, ενώ το Κέμπριτζ, το οποίο βρίσκεται στην 4η
θέση, είναι και το κορυφαίο δημόσιο
πανεπιστήμιο στην εν λόγω κατάτα
ξη για έβδομη συνεχόμενη χρονιά.
ΑΠ. Λ.
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