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Το προφίλ και η επιστημονική εξειδίκευση
των νέων διδακτόρων του 2020
1.681 νέοι διδάκτορες αναγορεύθηκαν από ελληνικά ΑΕΙ το 2020, το 30,8%
των διδακτορικών αφορούσε Ιατρική & Επιστήμες Υγείας, το 20,3%
ολοκλήρωσε τις σπουδές στα 4 έτη. Αυτά είναι μερικά από τα πολλά και
ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας έκδοσης “Στατιστικά στοιχεία για τους
διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2020”, που δημοσίευσε
το ΕΚΤ. Στην έκδοση παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα (κατανομή
διδακτόρων ανά ίδρυμα & σχολή και ανά περιφέρεια, επιστημονικά πεδία
διατριβών, διάρκεια σπουδών, διεθνής κινητικότητα, προηγούμενοι τίτλοι
σπουδών, κ.ά.) που αφορούν όσους αναγορεύθηκαν διδάκτορες κατά το
έτος 2020, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά ΑΕΙ.

Μάθε περισσότερα

Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη
αύξηση πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού για

την Ε&Α σύμφωνα με την Eurostat
Σε 100.786 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές πιστώσεις των κρατικών
προϋπολογισμών για Ε&Α (GBARD) σε ολόκληρη την ΕΕ το 2020, ποσό που
αντιστοιχεί στο 0,8 % του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η
Eurostat.
Οι πιστώσεις των κρατών για την Ε&Α σε επίπεδο ΕΕ ανήλθαν σε 225 ευρώ
ανά κάτοικο, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με το 2010 (184 ευρώ
ανά κάτοικο). Οι υψηλότερες πιστώσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο
(648 ευρώ ανά κάτοικο), ακολουθούμενες από τη Δανία (519 ευρώ) και τη
Γερμανία (443 ευρώ).

Μάθε περισσότερα

Το StartupNow Forum
επιστρέφει με τις
τελευταίες τάσεις της
αγοράς, 5-6 Οκτωβρίου
Νεοφυείς επιχειρήσεις,
επιχειρηματίες, επενδυτές,
οργανισμοί και η επιστημονική
κοινότητα θα συναντηθούν, δια
ζώσης ή διαδικτυακά, προκειμένου
να κλείσουν στοχευμένες B2B και
B2G επιχειρηματικές συμφωνίες.
Μάθε περισσότερα

WEgate Summit 2021: Οι
γυναίκες στην καρδιά της
πράσινης ανάπτυξης και
του ψηφιακού
μετασχηματισμού της
Ευρώπης
Το Συνέδριο WEgate Summit 2021
διοργανώνεται στις 7 Οκτωβρίου
από τον ευρωπαϊκό οργανισμό
European Gateway for Women’s
entrepreneurship -WEgate με σκοπό
να υποστηρίξει γυναίκες
επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες.
Το EKT υποστηρίζει τη συμμετοχή
Ελληνίδων επιχειρηματιών και
στελεχών του συστήματος
καινοτομίας.
Μάθε περισσότερα

Το ΕΚΤ συμμετέχει στο 4ο
Πανελλήνιο Συνέδριο
Ψηφιοποίησης
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς - Euromed
2021

ΕΙΚΩΝ: Ένα επιστημονικό
περιοδικό για την Ιστορία
της Βυζαντινής
Φιλοσοφίας στην
πλατφόρμα eJournals του
ΕΚΤ

Στο φετινό Συνέδριο (30.09-03.10)
υπάρχει ειδική θεματική ενότητα για
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821, ενώ θα αναλυθούν
σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις,
όπως είναι η κλιματική αλλαγή και οι
επιπτώσεις της στην πολιτιστική
κληρονομιά.

To επιστημονικό περιοδικό
«ΕΙΚΩΝ/ICON» έχει ως σκοπό την
προώθηση της έρευνας στον τομέα
της Βυζαντινής Φιλοσοφίας και των
συναφών της κλάδων, τόσο από την
άποψη της ιστορίας της φιλοσοφίας
όσο και της συστηματικής
φιλοσοφίας.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Επιχειρηματικές
συναντήσεις στον τομέα
της Υγείας στο πλαίσιο
της Διεθνούς Έκθεσης
MEDICA 2021
Εκδήλωση δικτύωσης, από 1
Οκτωβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2021,
για επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και
ερευνητικούς φορείς που επιδιώκουν
ερευνητικές, τεχνολογικές και
επιχειρηματικές συνεργασίες στον
τομέα της Υγείας, στο πλαίσιο μίας
από τις σημαντικότερες Διεθνείς
Εκθέσεις του κλάδου.

6ο Ετήσιο Συνέδριο
"Sm@rt Cities - Digit@l
Citizens" για τις Έξυπνες
Πόλεις
Το Συνέδριο διοργανώνεται
διαδικτυακά στις 5-6 Οκτωβρίου και
επικεντρώνεται στις αναπτυξιακές
και επενδυτικές προοπτικές των
ελληνικών πόλεων & περιφερειών,
με την υλοποιήση ψηφιακών έργων
και υπηρεσιών. Το ΕΚΤ είναι
υποστηρικτής του συνεδρίου.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Οι 10 νικητές του
Διαγωνισμού Νεοφυούς
Επιχειρηματικότητας Elevate Greece
ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου οι
συμμετοχές στον 12ο
Διαγωνισμό Καινοτομίας
& Τεχνολογίας του
Business Seeds

Οι νικήτριες επιχειρήσεις
βραβεύθηκαν με χρηματικά έπαθλα
και με υπηρεσίες από τους επίσημους
υποστηρικτές (επιχειρήσεις και
θεσμικούς φορείς) του Elevate
Greece. Την πρωτοβουλία
υποστηρίζουν μεγάλες ελληνικές
επιχειρήσεις και θεσμικοί φορείς,
μεταξύ των οποίων και το ΕΚΤ.

Σκοπός του Διαγωνισμού, που
διοργανώνει το πρόγραμμα NBG
Business Seeds της Εθνικής
Τράπεζας, είναι να αναδείξει και να
επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη
καινοτόμων συστημάτων και
εφαρμογών, βασισμένων σε νέες
τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης στον
σχεδιασμό προϊόντων και
υπηρεσιών.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
02-04.10.2021

| Εκδήλωση δικτύωσης

Dronfest 2021: Ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και συνεργασιών για μη
επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)

03-16.11.2021

| Διεθνής εκδήλωση

Horeca, Gastrofood, Enoexpo 2021: Εκδήλωση δικτύωσης για φορείς και
επιχειρήσεις στον αγροδιατροφικό κλάδο

19.11.2021

| Συνέδριο

Hellenic Innovation Forum & Awards 2021

23-24.11.2021

| Εκδήλωση δικτύωσης

Free From Food Amsterdam 2021: Εκδήλωση δικτύωσης στο πλαίσιο της
Έκθεσης για εταιρίες του κλάδου των τροφίμων

01-02.12.2021

| Επιχειρηματικές συναντήσεις

FoodTechnology 2021: Επιχειρηματικές συναντήσεις για σύγχρονες
τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Tο βίντεο της διαδικτυακής
συζήτησης «Το SearchCulture.gr ως
τόπος συνάντησης έργων τέχνης:
Μία συζήτηση για την τέχνη της
Χαρακτικής»

Το βίντεο της εκδήλωσης "Ο
Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο
Χώρο: Ένα σεμινάριο γνωριμίας με
το SearchCulture.gr"

Περισσότερα βίντεο στο κανάλι του ΕΚΤ στο YouTube

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Αποτελέσματα
αποτίμησης Δράσης
Υποστήριξης
Ερευνητών με έμφαση
στους Νέους
Ερευνητές

Αποτελέσματα
αποτίμησης δράσης
«Απόκτηση
Ακαδημαϊκής
Διδακτικής Εμπειρίας
σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους
Διδακτορικού»

Αποτελέσματα
αποτίμησης δράσεων
Ενίσχυσης Ανθρώπινου
Ερευνητικού Δυναμικού
μέσω της Υλοποίησης
Διδακτορικής Έρευνας

Όλες οι εκδόσεις για δείκτες & στατιστικές, στο metrics.ekt.gr

Επιστημονικά Περιοδικά

Conatus
Τόμ. 6, Αρ. 1 (2021)

ΕΙΚΩΝ
Τόμ. 1, Αρ. 1 (2021)

ΒΙΟΗΘΙΚΑ
Τόμ. 7, Αρ. 1 (2021)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
Money Review

| 07.09.2021

Πώς θα συνδεθούν τα ΑΕΙ με την αγορά

epixeiro.gr

| 14.07.2021

She Figures 2021: Κλείνει η «ψαλίδα» στους απόφοιτους διδάκτορες στα δύο
φύλα - Παραμένει στις υψηλόβαθμές θέσεις

ΑΘΗΝΑ 9.84

| 06.07.2021

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και
Συνεργασίας»
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Το «γυναικείο ζήτημα»
200 χρόνια φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η πορεία των γυναικών για την κατοχύρωση βασικών δικαιωμάτων,
όπως η ψήφος, η εκπαίδευση ή η αυτοδιάθεση του σώματός τους, δεν ήταν ούτε
εύκολη ούτε ανώδυνη...
Εικονιζόμενο τεκμήριο: Συγκέντ ρωση και πορεία γυναικών. Αφοι Φ λώρου (Φ ωτ ορεπορτ άζ Αθηναϊκου
Τύπου).
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Χρησιμοποιήστ ε τ ο αρχείο ή τ ην εικόνα προεπισκόπησης
σύμφωνα με τ ην άδεια χρήσης: C C BY-SA 4.0

Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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