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Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: Πλήρως
ψηφιακή η συγκρότησή του, με ηλεκτρονική κατάθεση
των διατριβών
Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), προσβάσιμο στη
διεύθυνση www.didaktorika.gr, περνά στην εποχή της εξ ολοκλήρου ψηφιακής
λειτουργίας, με τις δομικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις στις οποίες
προχώρησε το ΕΚΤ. Το λειτουργικό περιβάλλον του ΕΑΔΔ ανασχεδιάστηκε,
αναβαθμίστηκε τεχνικά και εμπλουτίστηκε σημασιολογικά, και το κυριότερο,
απλοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής διδακτορικών, στο πνεύμα του
ψηφιακού μετασχηματισμού διαδικασιών και υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα. Παράλληλα, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ένα περιβάλλον ακόμη
πιο φιλικό και εύχρηστο, για πλοήγηση και αναζήτηση περιεχομένου.

Μάθε περισσότερα

Διαδικτυακή ημερίδα για την Ανοικτή Ακαδημαϊκή
Επικοινωνία στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
Επιστήμες

Το ΕΚΤ, μέλος της ερευνητικής υποδομής OPERAS και εταίρος του
ευρωπαϊκού έργου OPERAS-P, διοργανώνει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021
(11.00-15.30) διαδικτυακή ημερίδα για τους φορείς και τα μέλη της
ερευνητικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας που ασχολούνται με την
προώθηση της ανοικτής ακαδημαϊκής επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Η ημερίδα «Οικοδομώντας κοινότητες για την
προώθηση της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες» επιδιώκει να συνεισφέρει στον διάλογο που
διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, αναφορικά με τη μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη, την υιοθέτηση
σχετικών πολιτικών και την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και
συνεργασιών.

Δηλώστε συμμετοχή

Tech4SmartCities,
Επιχειρηματικές
συναντήσεις για τις
Έξυπνες Πόλεις του
Μέλλοντος

Πρόσβαση στη Γνώση:
Εκπαίδευση στην Τεχνητή
Νοημοσύνη στον τομέα
της Υγείας, από το EIT
Health

H εκδήλωση επικεντρώνεται στους
θεματικούς τομείς της ενεργειακής
αποδοτικότητας, της αστικής
κινητικότητας και των μεταφορών,
των βιώσιμων κατασκευών, της
κυκλικής οικονομίας, με καταλύτη
τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τη
συμμετοχή των ελληνικών φορέων
στην εκδήλωση υποστηρίζει το ΕΚΤ.

Σκοπός του προγράμματος HelloAIRIS
είναι να εισαγάγει πανεπιστημιακούς
φοιτητές, νέους ερευνητές και
επαγγελματίες στην Τεχνητή
Νοημοσύνη, και να τους προτρέψει
να ανακαλύψουν και να
αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις
στον τομέα της Υγείας.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Συνέδριο Digital
Enterprise
Transformation για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό
επιχειρήσεων και
οργανισμών
Το Συνέδριο διοργανώνεται
διαδικτυακά στις 1 και 2 Ιουνίου, με
τη συμμετοχή βασικών παραγόντων
και φορέων που εμπλέκονται στην
ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών,
διαδικασιών και υπηρεσιών στην
ελληνική οικονομία. Στο Συνέδριο θα
παρουσιαστεί η νέα έρευνα του ΕΚΤ
«Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των
ελληνικών επιχειρήσεων, 2020: Η
επίδραση της πανδημίας COVID-19».

Τα πρόσωπα που
σφράγισαν την ελληνική
ιστορία και τέχνη:
Προετοιμάζοντας τη νέα
σημαντική
λειτουργικότητα του
SearchCulture.gr
Το τελευταίο διάστημα στην εθνική
υποδομή συσσώρευσης πολιτιστικών
πόρων SearchCulture.gr
ασχολούμαστε με τον Γιώργο
Σεφέρη, τη Λασκαρίνα
Μπουμπουλίνα, τον Πλάτωνα, τον
Μίκη Θεοδωράκη και αρκετές
χιλιάδες ακόμη πρόσωπα που άφησαν
το αποτύπωμά τους στις τέχνες,
την ιστορία, τις επιστήμες, την

Μάθε περισσότερα

κοινωνία, από την αρχαιότητα έως
σήμερα. Όλα τα τεκμήρια
εμπλουτίζονται ως προς τα
πρόσωπα αυτά, με στόχο η νέα
λειτουργικότητα να είναι σύντομα
διαθέσιμη.
Μάθε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
26.05.2021

| Διαδικτυακό forum

Διακρατικό Forum "Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027: Διμερής συνεργασία στον
Τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιφερειακή Ανάπτυξη Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές"

03.06.2021

| Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων

ACCIO OPEN CHALLENGE: Ευκαιρίες Δικτύωσης και Συνεργασιών με
επίκεντρο την Καινοτομία

08.06.2021

| Διαδικτυακή εκδήλωση

EACP Virtual B2B - Eκδήλωση διαδικτυακών B2B συναντήσεων στον τομέα
της αεροδιαστημικής βιομηχανίας

23-24.06.2021

| Διαδικτυακή εκδήλωση

StartupNow Forum - Scout.Connect.Investment.

01-02.07.2021

| Διαδικτυακή εκδήλωση

Hellenic Innovation Forum & Awards 2021
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Βιντεοθήκη ΕΚΤ

Επιστροφή στην Ελλάδα με
υποτροφία Marie Skłodowska-Curie
(MSCA)

Στιγμές του 3ου Κύκλου
Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills
for Scientists - Humanities"

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 Δράσεων
Ενίσχυσης Ανθρώπινου
Ερευνητικού Δυναμικού
μέσω της Υλοποίησης
Διδακτορικής Έρευνας

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

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

Επιστημονικά Περιοδικά

"Προσχολική & Σχολική
Εκπαίδευση"
Τόμ.9, Αρ. 1 (2021)

"Ερευνώντας τον
κόσμο του παιδιού"
Τόμ. 17 (2020)

"Open Schools Journal
for Open Science"
Vol. 4, No. 3 (2021)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
TO BHMA

| 22.05.2021

Η ταυτότητα των διδακτορικών στην Ελλάδα

HuffPost

| 18.05.2021

Κ. Στάικος: Ο άνθρωπος που χαρίζει πρόσβαση στις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες
του κόσμου

ertnews.gr

| 10.05.2021

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών πλήρως ψηφιακό και με
ηλεκτρονική κατάθεση

kathimerini.gr

| 28.04.2021

Εγκυκλοπαίδεια βιβλιοθηκών
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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