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Τα στατιστικά στοιχεία του ΕΚΤ για τους διδάκτορες
που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2019
Ενδιαφέροντα στοιχεία για τους διδάκτορες των ελληνικών ΑΕΙ, και
ειδικότερα όσους έλαβαν διδακτορικό το 2019, περιλαμβάνονται στη νέα
έκδοση “Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα
ελληνικά ΑΕΙ το 2019”, 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.).

Μάθε περισσότερα

Ανοικτότητα και Διαλειτουργικότητα στον Ψηφιακό
Πολιτισμό: Δύο νέοι οδηγοί καλών πρακτικών και
προδιαγραφών του ΕΚΤ
Tο ΕΚΤ δημοσίευσε δύο οδηγούς που αφορούν την πρότυπη διαχείριση του
ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος στο διαδίκτυο. Στόχος είναι οι ψηφιακές
συλλογές να διατίθενται στο διαδίκτυο από τους φορείς διαχείρισής τους, με
όρους διαλειτουργικότητας και ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και καλές
πρακτικές.

Μάθε περισσότερα

Νέος κύκλος
διαδικτυακών σεμιναρίων
"Real Skills for Scientists"
για τις Ανθρωπιστικές
Επιστήμες, από το ΕΚΤ
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να ακούσουν χρήσιμες
συμβουλές από έμπειρους &
καταξιωμένους ερευνητές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων τους και την
επαγγελματική απασχόληση.
Περισσότερες πληροφορίες για τη
δράση διατίθενται εδώ.
Δηλώστε συμμετοχή

Η επιστημονική
παραγωγή για την COVID19 και η συμμετοχή της
Ελλάδας
Σε μια προσπάθεια να καταγραφεί
ένα στιγμιότυπο του διεθνούς
τοπίου των επιστημονικών
δημοσιεύσεων που σχετίζονται με
την COVID-19, το ΕΚΤ
πραγματοποίησε βιβλιομετρική
ανάλυση των επιστημονικών
δημοσιεύσεων σε διεθνές επίπεδο,
με στοιχεία για τη συμμετοχή των
Ελλήνων ερευνητών, αξιοποιώντας
το ευρετήριο αξιολογημένων
δημοσιεύσεων Web of Science (WoS)
της Clarivate Analytics.
Μάθε περισσότερα

Η Ανοικτή Επιστήμη
κερδίζει συνεχώς έδαφος
στην Ευρώπη
Το παρόν και το μέλλον της
επιστημονικής επικοινωνίας
(scholarly communication) στις
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
Επιστήμες, και η πλήρης μετάβαση
στο μοντέλο της Ανοικτής
Πρόσβασης συζητήθηκε στο διεθνές
συνέδριο της ερευνητικής υποδομής
OPERAS.

Μεγάλο το ενδιαφέρον
των φορέων πολιτιστικού
περιεχομένου στο
διαδικτυακό σεμινάριο
του ΕΚΤ για το
SearchCulture.gr
250 άτομα από όλη την Ελλάδα
παρακολούθησαν το σεμινάριο που
διοργάνωσε το ΕΚΤ για τον εθνικό
συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού
περιεχομένου SearchCulture.gr.
Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Ανακατασκευή και
εκσυγχρονισμός του
ερευνητικού σκάφους
ΦΙΛΙΑ από το ΕΛΚΕΘΕ

Νέα πλατφόρμα
Access2Markets από την
ΕΕ για διευκόλυνση των
εμπορικών συναλλαγών

Το Ερευνητικό Σκάφος ΦΙΛΙΑ

Η πλατφόρμα Access2Markets

μετασκευάζεται και
εκσυγχρονίζεται στο πλαίσιο του
έργου RePHIL, προκειμένου να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
σύγχρονης αλιευτικής και
ωκεανογραφικής έρευνας.

αποτελεί ένα εργαλείο για τις
εταιρείες που αποφασίζουν να
ασχοληθούν με το διεθνές εμπόριο,
αλλά και για τα εμπορικά
επιμελητήρια και τους οργανισμούς
προώθησης εξαγωγών.

Μάθε περισσότερα

Μάθε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα νέα στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Προσεχείς εκδηλώσεις
14 - 21 - 28.01.2021

| Webinars

Real Skills for Scientists - Humanities
Περισσότερες εκδηλώσεις από την Ελλάδα & τον κόσμο στον δικτυακό τόπο του

ΕΚΤ

Συνεντεύξεις

Κώστας Στάικος
Αρχιτέκτονας, συλλέκτης, ιστορικός
του βιβλίου

Θέμις Αλισσάφη
Υπότροφος ERC STARTING GRANT και
ΕΛΙΔΕΚ

Διαβάστε περισσότερες συνεντεύξεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Διεθνείς
Συνεργασίες

Εταιρική
καινοτομία

Περισσότερα στον δικτυακό τόπο του Εnterprise Europe Network - Ηellas

Εκδόσεις ΕΚΤ

Περιοδικό "Καινοτομία,
Έρευνα & Ψηφιακή
Οικονομία" Τεύχος 119

Βασικοί Δείκτες
Έρευνας & Ανάπτυξης
για δαπάνες και
προσωπικό το 2019
στην Ελλάδα Προκαταρκτικά
στοιχεία

Γραφεία μεταφοράς
τεχνολογίας στην
Ελλάδα. Μια πρώτη
αποτύπωση

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

Επιστημονικά Περιοδικά

Homo Virtualis
Τόμ. 3, Αρ. 2 (2020)

Eπιστημονικό περιοδικό
«Περιφέρεια»
Τόμ. 10 (2020)

Mediterranean
Marine Science
Τόμ. 21, Αρ. 3 (2020)

Περισσότερα επιστημονικά περιοδικά στην πλατφόρμα eJournals

Το ΕΚΤ στα ΜΜΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

| 18.12.2020

Το 2019 αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ 1.685 διδάκτορες,
οι περισσότεροι από το ΕΚΠΑ και με πλειοψηφία των γυναικών

Η Καθημερινή

| 13.12.2020

«Να ακούτε μόνο την καρδιά σας»: Εξι νέοι που κατάφεραν να βρουν
εργασία,
παρά τις δυσκολίες, μοιράζονται το μυστικό της επιτυχίας: Μην το βάζετε
ποτέ κάτω

onlarissa.gr

| 08.12.2020

Ένταξη της ψηφιακής Συλλογής Κατσίγρα
στον ευρωπαϊκό συσσωρευτή πολιτιστικού αποθέματος Europeana

Πανεπιστημιακοί Διάλογοι

| 03.12.2020

Η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη, μιλάει στην εκπομπή του
Πανεπιστημίου Δυτ.Αττικής
“FIRST FROM THE WEST”

Capital.gr

| 25.11.2020

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για ερευνητικά κέντρα: Χαμηλές επιδόσεις,
αλλά με δυνατότητες για το μέλλον

Huffingtonpost.gr

| 19.11.2020

Κάτι συμβαίνει με την Έρευνα επιτέλους στην Ελλάδα
Αναζητήστε περισσότερες αναδημοσιεύσεις στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Θεματικές Εκθέσεις

Δείτε όλες τις θεματικές εκθέσεις στην πύλη SearchCulture.gr
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