«Αριστείο» για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 01 Οκτώβριος 2015 15:44 -

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ BΡΕΤΑΝΙΚΟΥΣ TIMES

Μια πολύ σημαντική διάκριση και μάλιστα σε καιρούς που η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν
διανύει τις καλύτερες περιόδους της έρχεται για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το οποίο
κατατάσσεται δεύτερο πίσω απ' αυτό της Κρήτης σύμφωνα με τη νέα διεθνή κατάταξη των
βρετανικών Times (Times Higher Education World University Rankings 2015-16).

Το ΑΕΙ της Κρήτης κατατάσσεται στις θέσεις 351-400, αν και εμφάνισε υποχώρηση σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη 2013-2014, όταν είχε βρεθεί στις θέσεις 301-350.

Από ελληνικής πλευράς ακολουθούν στη λίστα, κατά σειρά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
(401-500 - μια θετική έκπληξη), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (401-500), το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (501-600), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (601-800), το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (601-800) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (601-800).

Πρώτο στον κόσμο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται το Τεχνολογικό
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Ινστιτούτο της Καλιφόρνια (Caltech) των ΗΠΑ. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά
σειρά τα πανεπιστήμια Οξφόρδης (Βρετανία), Στάνφορντ (ΗΠΑ), Κέμπριτζ (Βρετανία), ΜΙΤ
(ΗΠΑ), Χάρβαρντ (ΗΠΑ), Πρίνστον (ΗΠΑ), Imperial College (Βρετανία), ΕΤΗ (Ελβετία) και
Σικάγο (ΗΠΑ).

Η Ευρώπη συνολικά έχει φέτος περισσότερα πανεπιστήμια από κάθε άλλη φορά στα
πρώτα 200 του κόσμου (105 έναντι 87 πέρυσι) και 345 στα καλύτερα 800. Τα περισσότερα
είναι βρετανικά (34) και γερμανικά (20), ενώ ακολουθούν η Ολλανδία (12) και η Γαλλία
(πέντε).

Οι ΗΠΑ διαθέτουν έξι πανεπιστήμια στα πρώτα δέκα (από επτά το 2014), 39 στα πρώτα
100 (από 45 πέρυσι) και 63 στα πρώτα 200 (από 74 το 2014), μια ένδειξη ότι η
πανεπιστημιακή κυριαρχία τους μάλλον φθίνει σταδιακά.

Συνολικά, στην κατάταξη των 800 ΑΕΙ περιλαμβάνονται πανεπιστήμια από 70 χώρες, 29
περισσότερες από ό,τι το 2014, μια άλλη ένδειξη ότι το «παιχνίδι» του ανταγωνισμού στην
ανώτατη εκπαίδευση συνεχώς «ανοίγει» με την ανάδυση και άλλων χωρών (ακόμη και το
Μπαγκλαντές έχει πλέον πανεπιστήμιο ανάμεσα στα 800 καλύτερα).

Η κατάταξη των Times λαμβάνει υπόψη της διάφορα κριτήρια, όπως την ποιότητα σπουδών,
τη διεξαγωγή έρευνας, τη διεθνοποίηση του πανεπιστημίου (προσέλκυση φοιτητών και
καθηγητών από άλλες χώρες) και τις αναφορές από τρίτους στις δημοσιεύσεις των
καθηγητών του (σε αυτό τον τελευταίο τομέα το Πανεπιστήμιο Κρήτης παίρνει αναλογικά
τον καλύτερο «βαθμό» του).
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