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ΠΡΟΣ: Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων 

(Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες & Μεταδιδάκτορες)  

 

ΘΕΜΑ: Οδηγοί χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών για την καταχώρηση και προβολή του 

ακαδημαϊκού έργου των μελών του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού του 

Δ.Π.Θ. 

ΣΧΕΤ:  Η με ΑΠ:ΔΠΘ/ΜΟΔΙΠ/16206/117/4-11-2020 απόφαση της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ με 

θέμα: «Στρατηγική για τη βελτίωση της θέσης του ΔΠΘ στους διεθνείς πίνακες 

κατάταξης των πανεπιστημίων» 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η ενίσχυση της θέσης του Ιδρύματός μας στους πίνακες διεθνούς κατάταξης των 

Πανεπιστημίων, θα συμβάλει θετικά στη φήμη του Δ.Π.Θ. και την αναγνωρισιμότητά του. Τα 

κριτήρια κατάταξης των Πανεπιστημίων ποικίλουν και διαφέρουν ανά πίνακα, ως προς την 

βαρύτητα της συνεισφοράς τους. Αποτελεί κοινή παραδοχή, όμως, το γεγονός ότι η 

ενισχυμένη προβολή όλων των συνιστωσών του έργου ενός Πανεπιστημίου στο διαδίκτυο 

(συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων του διδακτικού ή ερευνητικού προσωπικού) 

λειτουργεί προς την κατεύθυνση της αύξησης των επιδόσεών του στην πλειοψηφία των 

κριτηρίων κατάταξης.  

Για τον λόγο αυτό, η ΜΟ.ΔΙ.Π., σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής για τη 

βελτίωση της θέσης του Δ.Π.Θ. στους πίνακες διεθνούς κατάταξης, συνέταξε σύντομους 

οδηγούς δημιουργίας προφίλ στις διαδικτυακές εφαρμογές Google Scholar, Publons, 

Academia και ResearchGate, τους οποίους μπορείτε να βρείτε αναρτημένους στο σύνδεσμο 

https://modip.duth.gr/?page_id=208289.  
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Η δημιουργία προφίλ στις συγκεκριμένες εφαρμογές θα συμβάλει θετικά στην 

προβολή του ακαδημαϊκού έργου που παράγεται στο Δ.Π.Θ.,  την εξωστρέφεια και τη διεθνή 

εικόνα του Ιδρύματος. 

Καλούμε τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταδιδάκτορες του Ιδρύματος να 

δημιουργήσουν άμεσα ακαδημαϊκό προφίλ σε μία τουλάχιστον από τις συγκεκριμένες 

εφαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σχετικά με 

την ομοιόμορφη χρήση του ονόματος του Ιδρύματος και του κάθε ερευνητή.  

 

 

 

 

  

                             

 

Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ 

 
Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Φοιτητικής Μέριμνας 
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