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ΘΕΜΑ: Διεθνής Παρουσία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Rankings).
Το Ίδρυμά μας, με όραμα την εξωστρέφεια και την ποιότητα στην εκπαίδευση και την έρευνα,
έχει εντάξει στον στρατηγικό του σχεδιασμό τη συμμετοχή του στα πλέον έγκριτα διεθνή
συστήματα κατατάξεων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Rankings).
Πιο συγκεκριμένα, και με βάση τις πρόσφατες ανακοινώσεις των διεθνών συστημάτων
κατάταξης, το ΔΠΘ εμφανίστηκε στους παρακάτω πίνακες:
Α) Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webometrics» του ισπανικού κέντρου
επιστημονικών ερευνών CSIC (έκδοση Ιανουαρίου 2020, αφορά στο β΄ εξάμηνο του 2019), το
Πανεπιστήμιό μας βελτίωσε αισθητά τη θέση του ανεβαίνοντας 609 θέσεις και
καταλαμβάνοντας την 1044η θέση ανάμεσα σε περίπου 12.000 ιδρύματα παγκοσμίως, και
την ένατη (9η) θέση (κερδίζοντας πέντε θέσεις) ανάμεσα στα 75 εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Ελλάδας που αξιολογήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο.
Την κατάταξη μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
https://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

Β) Για το έτος 2020, ο οργανισμός Times Higher Education World University Rankings,
δημοσίευσε τις ακόλουθες εξειδικευμένες λίστες κατάταξης, όπου συμπεριλαμβάνεται και
το Ίδρυμά μας:

1. THE Emerging Economies University Rankings 2020, στην οποία περιλαμβάνονται 533
ιδρύματα χωρών που εντάσσονται στις αναδυόμενες οικονομίες σύμφωνα με το London
Stock Exchange’s FTSE Group.
Πιο συγκεκριμένα, κατέλαβε την 10η θέση μεταξύ των ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης (θέσεις 301-350 παγκοσμίως μεταξύ 533 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων).
Την κατάταξη μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/emerging-economiesuniversity-rankings#!/page/0/length/25/locations/GR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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2. THE Impact Rankings 2020.
Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που δημοσιεύεται η εξειδικευμένη αυτή λίστα κατάταξης
και αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο αυτής της κατάταξης
δημοσιεύεται, συνολική αλλά και πιο εξειδικευμένη κατάταξη ανά στόχο βιώσιμης
ανάπτυξης. Το ΔΠΘ συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος στην ειδική κατάταξη για τον
τέταρτο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης: Ποιοτική Εκπαίδευση.
Πιο συγκεκριμένα, κατέλαβε την 2η θέση (μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) μεταξύ
των συμμετεχόντων ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (θέσεις 201-300
παγκοσμίως μεταξύ 676 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων).
Την κατάταξη μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/qualityeducation#!/page/0/length/25/locations/GR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ

Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας
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