
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 

  
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018 

 
Προς τα μέλη  
της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από τον Πρύτανη ΕΚΠΑ, ανακοινώθηκε πριν από μερικές 
μέρες από τον φορέα Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστό ως 
«λίστα της Σαγκάης», για το 2018, η επιμέρους κατάταξη των Πανεπιστημίων για κάθε 
ευρύτερη επιστημονική περιοχή και για ειδικά ακαδημαϊκά αντικείμενα. Συνολικά 
αξιολογήθηκαν 4.000 ακαδημαϊκά Ιδρύματα από τα 20.000 περίπου που υπάρχουν 
παγκοσμίως. 
Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ιδιαίτερη τιμή για τη Σχολή μας, δεδομένου ότι:  
 
Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ καταλαμβάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη θέση 
76-100 και ευρίσκεται κατά συνέπεια στις 100 καλύτερες σχολές παγκοσμίως. Επίσης θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι εμφανίζει εντυπωσιακή επίδοση στον δείκτη IC (% άρθρων με 
διεθνή συνεργασία) με βαθμό 92/100. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι εντυπωσιακή και 
μάλιστα είναι υψηλότερη της βαθμολογίας των 13 πρώτων Πανεπιστημίων του 
συγκεκριμένου ακαδημαϊκού αντικειμένου (μεταξύ των οποίων το Harvard, το University of 
Washington, το Kings College London, κ.α). 
 
Το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ ανεβαίνει για πρώτη φορά στις θέσεις 76-100, 
συγκεντρώνοντας πολύ υψηλή βαθμολογία στους τρεις από τους πέντε δείκτες, 
ευρισκόμενο και αυτό στις 100 καλύτερες σχολές παγκοσμίως. 
 
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ καταλαμβάνει για πρώτη χρονιά τη θέση 76-100, 
βρίσκεται κατά συνέπεια στις 100 καλύτερες σχολές παγκοσμίως. Παρουσιάζει δε 
εντυπωσιακή βαθμολογία σε δύο δείκτες, στον δείκτη CNCI που μετρά τη μέση επίδραση 
κάθε ερευνητικού άρθρου με 83,8/100 και στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή 
συνεργασία) με βαθμό 82,6/100. 
 
Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, φέτος συμμετέχει στα πρώτα 500 των Πανεπιστημίων σε 
τρία ακαδημαϊκά αντικείμενα έναντι ενός πέρυσι. Μάλιστα στο αντικείμενο «Clinical 
Medicine» ανέβηκε στη θέση 151-200 από τη θέση 201-300. Στο αντικείμενο «Public 
Health» καταλαμβάνει τη θέση 76-100. 
 
Αυτές οι υψηλές διεθνείς διακρίσεις αντανακλούν την ποιότητα του έμψυχου δυναμικού 
της Σχολής μας και ανταμείβουν τους κόπους όλων μας, από τη θέση που υπηρετεί τη 
Σχολή, ο καθένας και η καθεμία από εμάς.  
 
Φθάνοντας στο τέλος της Ακαδημαϊκής χρονιάς, θέλω να σας συγχαρώ, να σας 
ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλές διακοπές!  
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